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PETRŽALSKÉ NOVINY
Online diskusia 
so starostom 
Vladimírom Bajanom 
bude opäť v pondelok 4. novembra 
o 13 h. Svoje otázky môžete staros-
tovi posielať do 14. h. Zapojiť sa do 
diskusie môžete na www.petrzalka.
sk v rubrike „onlinediskusie“. 

foto PN

Aj tu som Petržalčan

Pokračovanie na 5. strane 

Župa pripravila 
Petržalčanov aj o to 
málo z eurofondov
Nekompetentné zásahy do projek-
tu spôsobili, že Petržalka a aj ďalšie 
mestské časti napriek vynaloženému 
úsiliu prišli o možnosť uchádzať sa o 
peniaze.
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Keď chceme hovoriť o svetle, 
            musíme najprv spraviť tmu

Krst cédečka roztan-
coval Zrkadlový háj
Cédečko, ktoré nedávno krstili 
v DK Zrkadlový háj, určite nebude 
kraľovať svetovým hitparádam, ani 
svojmu vydavateľovi nezarobí milió-
ny. Ale roky ho budú počúvať a spolu 
s ním si pospevovať stovky petržal-
ských seniorov milujúcich slovenskú 
ľudovú pieseň. 
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Slávnostné otvorenie 1. ročníka Pe-
tržalskej superškoly v Dome kul-

túry Zrkadlový háj odštartovalo sériu 
ďalších vedeckých prednášok pre žia-
kov druhého stupňa všetkých petr-
žalských základných škôl a Rusoviec. 
Prvá prednáška bola zameraná na 
priblíženie princípov laseru a výsled-
kov fotonického výskumu pri procese 
hľadania nových aplikácií svetla pre 
prospech ľudí. Prednáška s názorný-
mi ukážkami skutočných laserov ôs-
makov zaujala, čoho dôkazom boli ich 
zvedavé otázky, napríklad aký je vplyv 
farby na účinnosť lasera, alebo aký 
dlhý môže byť laserový lúč. 

„Svetlo je podivuhodný fenomén, 
ktorý po stáročia podnecuje k prelo-
movým objavom. Môžeme oprávnene 
očakávať, že nastupujúce obdobie bude 
vekom fotoniky – disciplíny na rozhra-
ní fyzikálnych a technických vied, ktorá 
skúma a využíva vznik, prenos a za-
znamenávanie svetla a iných foriem 
žiarivej energie,“ povedal Dr. Dušan 
Chorvát. To, že aj táto prednáška spl-

nila svoj cieľ, potvrdili pedagógovia 
ZŠ Budatínska: „Práve žiaci 8. ročníka 
sa na hodinách fyziky učia o svetle a 
jeho vlastnostiach. Toto bola opäť jed-
na vydarená, zaujímavá a praktická 
ukážka zážitkového vyučovania.“

Spoluprácu na projekte Petržalská 
superškola medzi mestskou časťou 
Petržalka a Slovenskou akadémiou 
vied aj teraz potvrdili podpisom 
Memoranda o spolupráci starosta 
Petržalky Vladimír Bajan a vedecký 
sekretár Slovenskej akadémie vied 
Dušan Gálik. 

Pre petržalských šiestakov, sied-
makov a ôsmakov sú pripravené 
prednášky na zaujímavé témy ako 
Hmyz z čias dinosaurov, Každoden-
ná sociológia, Supravodivosť a plášť 
neviditeľnosti alebo Čo je hmota. 
Prednášajúcimi v tomto ročníku 
budú opäť najväčší odborníci sloven-
skej vedy ako profesorka Mária Kusá, 
docent Fedor Gömöry, doktor Rušín, 
Nagaj či spoluautor projektu doktor 
Vršanský. 

Michaela Platznerová
foto: autorka

Týmitoslovami odštartoval prvú prednášku Petržalskej superškoly doktor 
Dušan Chorvát, PhD., zástupca riaditeľa Medzinárodného laserového cent-
ra, ktorý prišiel petržalským ôsmakom porozprávať o laseroch a fotonike. 

Viem byť 
Petržalčan
Ak poznáte ľudí, ktorí vedia, čo je to 
byť Petržalčanom, dajte nám o nich 
vedieť.
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Petržalské sídlisko je zase o čosi krajšie. Pri prí-
ležitosti 150. výročia založenia sa spoločnosť 
Swiss Re rozhodla skrášliť parčík na Hrobáko-
vej ulici a poskytla tak obyvateľom Petržalky 
dôvod na úsmev. Za ich aktivitu sa im prišiel 
poďakovať aj starosta Vladimír Bajan.

Modrý dom na Čapa-
jevovej, budova bý-

valého LUDUSu, ZŠ Pro-
kofi evova, bývalé Námestie 
májového povstania čes-
kého ľudu a Bytové domy 
Kopčany. To boli projektové 
zámery, ktoré už od roku 
2009, keď Ministerstvo pô-
dohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR prvýkrát vyhlá-
silo výzvu pre bratislavské 
mestské časti na predkla-
danie žiadostí v rámci IS-
RMO, Petržalka aktívne 
pripravovala. Celý proces 
zastrešuje a riadi Sprostred-
kovateľský a riadiaci orgán 
pre tento projekt (SORO), a 
tým je BSK. Práve pod jeho 
tlakom ministerstvo v roku 
2011 rozhodlo, že do výzvy 
sa môžu zapojiť aj okres-
né mestá Malacky, Senec 
a Pezinok, pričom SORO 
odoprel mestským častiam, 
pre ktoré bol program pô-

Župa pripravila Petržalčanov aj o to málo z eurofondov 

vodne určený, právo vôbec 
sa k tejto zmene vyjadriť.

Okrem okruhu oprávne-
ných žiadateľov sa v ďalších 
mesiacoch menili kritériá i 
podmienky celého progra-
mu. Aj napriek tomu pos-
kytla Petržalka absolútnu 
súčinnosť v prípravných 
procesoch a pokračovala v 
rozbehnutej práci na svojich 
projektových zámeroch. Zá-
roveň však opakovane upo-
zorňovala na chyby, ktoré 
nastali v celom procese práve 
spomínanými zmenami. To 
napokon potvrdil aj vnútor-
ný audit na ministerstve. To 
spôsobilo, že ministerstvo 
celú výzvu zrušilo s tým, že 
vyhlási novú. 

Až v roku 2013 sa mestské 
časti a mestá dočkali novej 
výzvy, ale novou a kľúčovou 
podmienkou bolo zabezpe-
čenie kompletnej projektovej 
dokumentácie ku každému 

predkladanému projektové-
mu zámeru vrátane právo-
platného stavebného povo-
lenia. V prípade Petržalky by 
tak išlo o náklady v celkovej 
výške viac ako 150-tisíc eur, 
ktoré by neboli ani opráv-
neným nákladom výzvy a o 
ktoré by mestská časť v prí-
pade neúspešnosti projektu 
prišla. Navyše, termíny sta-
novené vo výzve boli vzhľa-
dom na požadované množ-
stvo dokladov nesplniteľné, 
čo vlastne spôsobilo, že pro-
jekty sú vopred odsúdené na 
neúspech.  

Petržalka našťastie neča-
kala so založenými rukami 
a okrem toho hľadala aj iné 
možnosti, ako riešiť svoje 
problematické miesta a rea-
lizovať plánované projekty. 
V posledných dňoch sa sta-
rostovi a poslancom podari-
lo nájsť riešenie na dva naj-
väčšie z nich – Modrý dom 

Spoločnosť, ktorá len na 
Slovensku zamestnáva viac 

ako 700 ľudí, sa rozhodla oslá-
viť svoje okrúhle výročie dob-
rovoľníckou akciou na území 
Petržalky. V piatok, 18. ok-
tóbra, za príjemného slnečné-
ho počasia park na Hrobákovej 

ulici ožil. Zamestnanci fi rmy, 
na čele s generálnym manažé-
rom Swiss Re Slovakia Stepha-
nom � üeringom, sa pustili 
do práce už od skorého rána. 
Okrem pohrabania opadaného 
lístia a všadeprítomných od-
padkov vybudovali úplne novú 
zónu so skalkou a lavičkami, 
kde si môžu príjemne posedieť 
nielen seniori. 

Chodník, ktorý si vychodili 
obyvatelia, „zofi ciálnili“ jeho 
vydláždením. Aktivitu ocenil 
starosta Vladimír Bajan, ktorý 
zároveň dobrovoľníkom poďa-
koval za takéto milé skrášlenie 
Petržalky. „Aj mnohými malý-
mi mávnutiami krídel sa dá 
dosiahnuť niečo veľké, hovorí 
klasik. Práve fi rmy ako Swiss 
Re nám to neustále dokazu-
jú a myslím si, že hovorím 
za všetkých Petržalčanov, ak 
poviem, že si to veľmi ceníme 
a že si želáme, aby k nám ta-
kýchto fi riem prišlo viac,“ po-
ďakoval sa vedeniu aj všetkým 
zamestnancom Vladimír Bajan 
po spoločnom symbolickom 
prestrihnutí pásky.            (tod)

Viem byť 
Petržalčan!

Držali sa statočne!

Niekto odhodí cestovný lístok 
rovno na zastávke vo chvíli, keď 
vystúpi z autobusu. Inému sa 
nelení a prejde pár krokov k od-
padkovému košu. Niekto zobe-
rie „kôpku“ po svojom psíkovi 
do vrecúška. Inému je jedno, 
či zostala uprostred chodníka, 
alebo v detskom pieskovisku. 
Niekto urobí pred domom 
záhradku druhý sa zaujíma, či 
jeho chorá suseda nepotrebu-
je nakúpiť, ešte ďalší zorganizu-
je pre decká z okolia futbalový 
zápas, iný neváha a zapojí sa 
do spoločného čistenia alebo 
skrášľovania lesa, vody, dvora... 
No, sú aj takí, ktorým je jedno 
kde, s kým a ako žijú. 

Pre koho je Petržalka len 
adresa, kam chodí pošta, a pre 
koho je skutočný domov?

Ak poznáte ľudí, ktorí ve-
dia, čo to je byť Petržalčanom 
už len tým, že im Petržalka 
nie je ľahostajná, dajte nám 
o nich vedieť. Ich príbehy, 
postoje a ich � lozo� a nám 
pomôžu odhaliť, čo všetko 
sa skrýva pod pojmom pat-
riotizmus a prečo sa oplatí 
byť petržalským patriotom.

Naša samospráva rozbehla 
projekt Viem byť Petržalčan už 
aj na facebooku a zapájajú sa 
doň aj Petržalské noviny. Na 
www.petrzalskenoviny.sk sa 
podeľte sa s nami o svoje tipy 
aj názory na to, čo to pre vás 
znamená byť Petržalčan.

(sv) 

a LUDUS. Je však zarážajúce, 
ba až nehorázne, ak z úst 
predsedu BSK P. Freša za-
znievajú obvinenia, že sťaž-
nosti Petržalky môžu za to, 
že sa celý proces opakoval, a 
tým predĺžil. Petržalka však 
len poukazovala na chyby, 
ktoré spôsobil práve župan 
svojimi neodbornými zásah-
mi do podmienok progra-
mu. Bol to práve P. Fre-
šo, kto z politických dô-
vodov celý proces zastavil 
a oddialil, práve jeho ne-
kompetentným zásahom do 
procesu pred tromi rokmi 
sa celý proces tak skom-
plikoval, že ministerstvo 
pôdohospodárstva muselo 
vyhlásiť súťaž nanovo. 

Žiaľ, program ISRMO nie 
je jediným, kde Petržalka 
dopláca na politické zásahy 
a možný klientelizmus. Sta-
rosta Petržalky a podpredse-
da ZMOS-u Vladimír Bajan 
je preto rozhodnutý urobiť 
všetko pre to, aby sa v ďal-
šom plánovacom období o 
týchto veciach nerozhodo-
valo na župe a neopakovalo 
sa politizovanie pri čerpaní 
prostriedkov z eurofondov.

Michaela Platznerová
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Taká malá veľká vec!

Čerpanie prostriedkov z eurofondov v rámci programu Integro-
vanej stratégie rozvoja mestských oblastí (ISRMO) sa naťahuje od 
roku 2009. Nekompetentné zásahy do celého projektu spôsobili, že 
Petržalka aj ďalšie mestské časti napriek vynaloženému úsiliu prišli 
o možnosť uchádzať sa o tieto fi nancie.

V Kremnici sa konal už IX. ročník 
celoslovenskej súťaže v speve, 
prednese poézie a prózy pod náz-
vom Kremnická barlička, ktorú 
organizuje Slovenský zväz telesne 
postihnutých. Za Petržalku sa na 
súťaži po prvý raz zúčastnili čle-
novia okresného centra – Zden-
ka Kmeťová a Slaušek Henrich 
– v sólovom speve a aj vo dvojici. 
Obsadili krásne tretie miesto a S. 
Henrich od radosti zložil aj krát-
ku báseň: „Naša členka Zdenka 
- ako to má vo zvyku – spievala v 
ukrajinskom jazyku.“ Ocenenie si 
prevzali od predsedníčky Sloven-
ského zväzu telesne postihnutých 
Ing. Vrábľovej a hlavnej porotkyne 
Dr. Olbrichtovej. 

(tod)
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Občianske združenie Mladá 
Petržalka opäť raz preukáza-

lo svoj záujem o verejný priestor. 
V nedeľu, 13. októbra, zorganizo-
valo ekologickú brigádu v bez-
prostrednom okolí petržalského 
skateparku na Námestí Májové-
ho povstania českého ľudu. Táto 
lokalita je prioritne určená na 
trávenie voľného času pre deti a 
mládež, no napriek tomu jej stav 
tomu nezodpovedal. 

Dobrovoľníkom z Mladej Pe-
tržalky sa tam podarilo vyzbierať 
viac ako 20 vriec odpadu, o ktorý 

Ekologická brigáda Mladej Petržalky

Aj dnes je to veľmi dôle-
žitá vec pre všetky 

vekové skupiny nevyní-
majúc tých najmenších v 
materských školách. Zá-
ujmy detí sa menia, chcú 
viac, rýchlejšie a hneď... 

Preto sa v našej Mater- 
skej škole na Holíčskej 30 
v Petržalke snažíme vytvo-
riť primerané a podnetné 
podmienky. Často však zá-
pasíme s problémom finan-
covania obnovy technické-

ho vybavenia, a preto sme 
s radosťou privítali podnet 
zamestnanca istej spoloč-
nosti, ktorý nám ponúkol 
možnosť účasti na pro-
jekte Učíme sa moderne. 
Vďaka tomu sme získali 
grant a pre zefektívnenie 
výchovno-vzdelávacieho 
procesu sme zakúpili prvú 
interaktívnu tabuľu. Všetci 
sa veľmi tešíme a hlavne 
deti. Odvážne, bez zábran 
riešia úlohy, hádanky, píšu, 
čítajú, učia sa ochotne a s 
úsmevom. A pritom majú 
presne, čo chcú: Viac, 
rýchlo a hneď. 

Ivana Krovinová, 
MŠ Holíčska 30, Bratislava

Učiť sa, učiť sa, učiť sa...

Po úspešnej premiére dramaticko-hu-
dobného pásma Petržalská svadba či 
dobrodružstvo pri svadobnom stole, 
ktoré pri príležitosti Mesiaca úcty k star-
ším naštudoval seniorsky súbor Petržal-
čanka, bude aj predstavenie pre verej-
nosť. Uskutoční sa 6. novembra o 18. h 
v DK Zrkadlový háj. Vstupenky si možno 
kúpiť v pokladnici.                      foto: ak

sa následne postarali pracovní-
ci verejnoprospešných služieb.   
Medzi odpadom bolo plno 
plastových fliaš, ohorkov od 
cigariet, igelitových tašiek a do-
konca sme našli aj nebezpečnú 
striekačku. Okrem členov Mladej 
Petržalky prišli akciu podporiť aj 
klienti domova sociálnych slu-
žieb Kampino a členovia organi-
zácie Greenpeace. Ako odmena 
za dobre odvedenú prácu čaka-
lo na účastníkov aj malé prekva-
penie v podobe predstavenia 
in-line skupiny I-rides, skvelej 
domácej štrúdle a pamätného 
odznaku. 

Pevne dúfame, že v budúcnos-
ti sa na takýchto zmysluplných 
podujatia zúčastní čo najviac 
ľudí a spoločne si skultúrnime 
prostredie, v ktorom žijeme.

Oliver Kríž

Uchádzate sa o dôveru voličov vo 
voľbách do samosprávneho kraja. 
V Ovsišti vás poznajú – z práce pre 
MŠ, občianske združenia, pomohli 
ste pri revitalizácii námestia, oprave 
ihriska... je toho oveľa viac. Čo bude 
vašou prioritou, ak získate mandát 
do krajského zastupiteľstva?

Naďalej sa budem venovať predo-
všetkým sociálnej politike, seniorom  
a deťom so zdravotným postihnu-
tím. Mám osobnú skúsenosť - dcérka 
Natálka od narodenia bojuje s boles-
ťami, napriek tomu je to veľká včiel-
ka bojovníčka. Len tak sa nevzdáva.  
Chcem byť ako ona a nevzdávať sa, ak 
mám pred sebou reálny cieľ. Spravím 
všetko pre to, aby sa v Petržalke vybu-
dovali denné stacionáre pre seniorov, 
ale aj pre ťažko postihnuté deti. Často 
som sa po všetkých peripetiách pý-
tala, prečo musí Natálka takto trpieť, 
keď ešte ani poriadne nežila. A často 
sa pýtam aj na to, prečo sa o sociál-
nych podmienkach pre odkázaných 
ľudí viac hovorí, ako robí. Chcem to 
zmeniť – to je moja priorita.

pre Mgr. Ivanu Antošovú

 Jediná otázka



Mestská časť Petržalka vyhlási 
verejnú obchodnú súťaž na do-
dávateľa výstavby plavárne do 
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Rovniankova 4
(terasa za DK Zrkadlový háj)

Otvorené:
Po - Pi: od 9.00 - 19.00 h

v sobotu: od 8.00 - 13.00 h

web: www.studiobellani.sk
e-mail: studiobellani@gmail.com

 KADERNÍCTVO

Objednávky Katka:
 tel.: 0905 156 765

 NECHTOVÝ DESIGN

Klasická manikúra  12 €
Zdobenie ZDARMA

 PEDIKÚRA

Základná pedikúra 11 €

 KOZMETIKA

N O V I N K A !
3D mihalnice 50 €

Depilácia celých nôh 14 €

Svadobné líčenie
 od 15 do 18 €

 KONTAKTY

Kaderníctvo
Katka: 0905 156 765
Janka: 0903 191 885

Pedikúra 
Objednávky Po - Pi
Jana: 0903 191 885

Nechtový design 
Katarína: 0905 421 813

Kozmetika
Ľubka: 0907 556 758

I N Z E R C I A

 ♥ Zosobášili sa
M atričný úrad Brat is lava-Petr žalk a 

19. októbra Marian Kubovič – Miloslava Bernáthová
 Viktor Musil – Michaela Poláková 
 Peter Štenda – Martina Michalková

26. októbra Martin Horváth – Alexandra Majáková
 František Slíž – Helena Szeitlová

Cirkevný sobáš

19. októbra Jozef Korytár – Marcela Šátorová

REALITNÁ KANCELÁRIA S NAJVÄČŠOU PONUKOU  
BYTOV V PETRŽALKE

www.mrkretex.sk
TEL: 63453910, 0907772623, 0905606016

Inzercia

 JÁN POLÁK vodoinštalácie, 
údržba. Tel.: 0905 627 321

 KÚPIME byt v Petržalke, aj 
zadlžený. Tel.: 0917 708 319 

 MAĽBY. Tel.: 0915 462 513

 OPRAVA CHLADNIČIEK - 
Tel.: 0905 616 431

 HĽADÁM študentku na 
upratovanie. Tel.: 0905 470 756

GLAZÚROVANIE VANÍ 
Tel.: 0905 983 602

Na margo jednej 
pozvánky

Vážení páni Daniel a Da-
niel, s potešením som prijal 
Vaše pozvanie na priateľské 
posedenie pri dobrej káve 
a tradičnom bratislavskom 
rožku. Mená Krajcer a Lipšic 
vo mne zarezonovali svojou 
bezprostrednosťou, s akou 
vstúpili do môjho súkromia. 
Ste jediní, ktorí si na mňa 
v tomto predvolebnom oši-
ali (z pohľadu kandidátov) 
plnom nesplniteľných a 
nesplnených sľubov (z po-
hľadu obyvateľov kraja), 
spomenuli aj adresne, nie-
len cez retušované tváre 
a slová na veľkoplošných 
bilbordoch. Verím, že kávy 
ste navarili, rožkov napiek-
li toľko, aby sa dostalo na 
všetkých pozvaných. Preš-
porské orechové či makové 
bajgle sú dobrota, ale aj ony 
zostávajú iba rožkom, kto-
rým sa dá opiť. 

Nateraz s vďakou musím 
Vami preukazované ad hoc 
priateľstvo odmietnuť. Te-
ším sa však, že aj po voľbách, 
keď v hre nebude stolec žu-
pana alebo iná lukratívna 
funkcia, ma občas pozvete 
na priateľský rozhovor pri 
kávičke. A možno tam, bez 
prázdnych slov, ale o to 
úprimnejšie si povieme, ako 
spoločne urobiť niečo viac 
pre mesto, kraj či Sloven-
sko. Je pekné, páni Daniel a 
Daniel, že na pozvánke pro-
klamujete vzájomnú dôve-
ru jeden v druhého. Nech 
Vám to vydrží aj naďalej, 
nielen ako reklamný slogan. 
Apropo, reklama – na záver 
priateľského posedenia ste 
návštevníkom prisľúbili milé 
prekvapenie v podobe ma-
lej pozornosti. Akosi to vo 
mne evokuje iné stretnutia 
a iné sľubované obchodné 
pohostenia s darčekmi. Ale-
bo sa mýlim? S pozdravom

Jaroslav Gründler

PREDÁM LACNO PC INTEL 
CELERON, E 3400@2,6 GHz, 
1,96 GB RAM, 60 GB + 90 Gb 
= 150 GB pamäť. Klávesnica, 
monitor, slúchadla, videoka-
mera, Wi�  modul. Cena: 200 €
(pôvodná cena 500 €)
Info: 0905 273 414

Pozvánka
Okresná a Miestna organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku, 
Bratislava-Petržalka srdečne pozýva všetkých svojich členov na sláv-
nostnú členskú schôdzu Seniori – seniorom. Schôdza sa uskutoční 
11. novembra (pondelok) o 13.30 h v Dome kultúry Zrkadlový háj.

Výbor Okresnej a Miestnej organizácie 
JDS Bratislava - Petržalka 

Jesenné pristavovanie veľkokapacitných kontajnerov
31. novembra (piatok) pristavenie - 
 4. novembra (pondelok) odvoz

Gessayova na rohu 25-33 
Osuského medzi 30-32 
Hrobákova 26-32 
Hrobákova 1-7 
Romanova medzi 23-27
Ambroseho 2-12 
Romanova 22-38 
Rovniankova medzi 4-6 
Rovniankova medzi 16-22 
Kutlíkova 1-3-5

8. novembra (piatok)pristavenie - 
11. novembra (pondelok) odvoz

Kopčianska 86 
Hrobárska (pri cintoríne) 
Kežmarské námestie 
Vranovská 51-55
Vilova 5-19
Pečnianska medzi 29-31
Röntgenova 16-18 parkovisko
Gercenova medzi 21-25
Bohrova 7-9
Lenardova 2-8.

15. novembra (piatok) pristavenie - 
18. novembra (pondelok) odvoz

Zadunajská cesta 7-9
Piffl  ova medzi 4-6
Wolkrova 1-3
Wolkrova 39-41
Jungmannova 2-8
Černyševského 35-39
Černyševského 9-13
Farského medzi 12-14
Vavilovova 2-16
Mánesovo námestie 1-2-3-4.

22. novembra (piatok) pristavenie - 
25. novembra (pondelok) odvoz

Hálova 2-4
Hálova 12-14
Ševčenkova 22-28
Švabinského 10 parkovisko
Ševčenkova 25-27
Fedinova 18-20
Iľjušinova 12-14
Tupolevova 1-7
Tupolevova 15-17
Jiráskova 2-10 parkovisko

Dá sa opiť 
bajglom?

Petržalská plaváreň dvoch týždňov. Súťaž by mala 
trvať približne tri mesiace a prí-
pravné práce k výstavbe plavár-
ne plánujú na január budúceho 
roku. Jednou z podmienok na 

výber dodávateľa stavby bude 
odovzdanie stavby do osem 
mesiacov od podpisu zmluvy.  
Samospráva oproti pôvodnému 
návrhu zvýšila počet parkovacích 

miest a otočila vzduchotechniku 
ďalej od obytných častí. Exterié-
rovú časť toboganu pritom tiež 
integrovala do budovy.

(upr)
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Spečatili osud 
budovy bývalého 
LUDUS-u 
Starosta Petržalky Vladimír 
Bajan a konateľ spoločnosti 
Prespor, s. r. o., Pavol Kečkeš 
podpísali nájomnú zmluvu 
na objekt bývalého LUDUS-u 
na Tupolevovej ulici. Budova 
prejde kompletnou rekon-
štrukciou a Petržalčania sa tak 
zbavia ďalšieho problému.  

Problematická budova, kto-
rú sa samospráva už od roku 

2009 niekoľkokrát pokúsila pre-
najať, sa konečne dočkala rieše-
nia. Na ostatnom zastupiteľstve, 
ktoré sa konalo 24. septembra, 
odsúhlasili petržalskí poslanci 
prenájom budovy na zasad-
nutí miestneho zastupiteľstva. 
V zmluve, ktorú na pôde Bow-
lingového národného centra 
podpísal petržalský starosta a 
konateľ spoločnosti, sa zaviazali 
budovu kompletne zrekonštru-
ovať a vybudovať z nej bowlin-
gové centrum. 

Spoločnosť Prespor, s. r. o., 
investuje do rekonštrukcie bu-
dovy 1 milión eur a do jej vnú-
torného zariadenia ďalších 300- 
tisíc. Vzhľadom na veľký objem 
vložených financií sa obe strany 
dohodli na prenájme počas 
tridsiatich rokov. Zo zničenej 
a bezdomovcami okupovanej 
budovy by sa do jedného roka 
od právoplatnosti stavebného 
povolenia malo stať moderné 
bowlingové centrum. Okrem 
bowlingových dráh, kde sa 
budú konať aj súťaže pod hla-
vičkou Slovenského bowlingo-
vého zväzu, bude ponúkať aj 
priestory na školenia a seminá-
re. Zariadenie však bude slúžiť 
predovšetkým verejnosti, teda 
aj Petržalčanom, ktorí si tam už 
čoskoro budú môcť prísť aktív-
ne oddýchnuť.         (tod)

Záverečný tón dali diabolské husle Berkyho Mrenicu

Festival venovaný star-
ším, ktorý mestská časť 

zorganizovala už šiesty rok 
pri príležitosti Mesiaca úcty 
k starším, priniesol počas 
troch týždňov zábavu v po-
dobe tanečných a spevác-
kych vystúpení, poučenia vo 
forme prednášok, krst CD 
petržalskej seniorskej skupi-
ny Melódia, divadelné pred-

stavenie Petržalská svadba 
či dobrodružstvo pri sva-
dobnom stole, ale i pe- 
tangový turnaj, spoločné 
stretnutia s mladšími gene-
ráciami i výstavu paličkova-
nej čipky a patchworku. 

Petržalka venuje pozor-
nosť svojim seniorom počas 
celého roku. Či už je to vo 
forme posedení s pohoste-

nájde praktický darček - až 
po sociálnu výdajňu, kde 
seniori dostanú základné 
potraviny. 

(tod)

ním a živou hudbou dvakrát 
do roka pre jubilantov, či 
posedenie pod vianočným 
stromčekom, kde si každé 
zo šiestich denných centier 

Tóny spod Poľany i rôzne úpravy modernej-
ších skladieb zneli minulú nedeľu zo zaplne-
nej sály Domu kultúry Zrkadlový háj. Prí-
tomní seniori potleskom ocenili vystúpenie 
sedemčlenného telesa, záver SeniorFestu v 
Petržalke tak dostal svoju vydarenú bodku.

Väčšina z bytov je neo-
bývateľná, resp. nie je v 

súčasnosti v užívaniaschop-
nom stave. Chýbajú v nich 
WC misy, umývadlá, elek-
trické ohrievače, okná, dvere 
či podlahy. Dezolátnym sta-
vom budova ohrozuje bez-
pečnosť, zdravie, ale aj životy 
jej užívateľov. Modrý dom sa 
postupne stal nočnou mo-
rou Petržalčanov bývajúcich 
nielen v jeho bezprostrednej 
blízkosti. Takmer každý deň 
tam problémy rieši mestská i 
štátna polícia. Platné nájom-
né zmluvy majú pritom dnes 
len štyri byty, vo väčšine sa 
vedú súdne alebo exekučné 
konania o vyprataní bytu. Pre 
tých, ktorých tam Petržal-
ka ubytovala, to bola druhá 
či tretia šanca. Ani tú však 
nevyužili, ani tam neplatia 
nájomné. Mnoho obyvateľov 
býva v budove nelegálne. 

Na rekonštrukciu peniaze 
nie sú a aj to bol dôvod, prečo 
poslanci hľadali iné riešenia. 
Petržalka sa pokúšala získať 
financie z eurofondov, na-
pokon sa poslanci rozhodli 
pre predaj nehnuteľnosti sú-
kromnému investorovi. Sta-
novili si však viacero tvrdých 
podmienok. Predovšetkým 

sa investor musí postarať o 
súčasných užívateľov bytov 
na Čapajevovej. „Rozšírili 
sme tento okruh napríklad 
aj o tých, ktorí už majú súd- 
ne rozhodnutie, že sa tam 
majú nasťahovať, ale ešte 
nevypratali starý byt. To čís-
lo sa blíži k dvadsiatke, čo 
je veľmi tvrdý záväzok voči 
budúcemu vlastníkovi tohto 
objektu,” uviedol starosta Pe-
tržalky Vladimír Bajan. Rov-
nako samospráva požaduje 
navrátenie desiatich bytov v 
novej budove späť do vlast-
níctva mestskej časti. Okrem 
toho kupujúci musí predložiť 
bankovú záruku za splnenie 
kontraktu vystavenú v pro-
spech mestskej časti vo výške 
100 % z hodnoty 10 bytov,  
t. j. asi 382 000  € dňom popí-
sania zmluvy, začať výstavbu 
bytového domu do 1 mesiaca 
od nadobudnutia právoplat-
nosti stavebného povolenia 
a odovzdať byty najneskôr do 
1 mesiaca od nadobudnutia 
právoplatnosti kolaudačného 
rozhodnutia. Celková hodno-
ta plnenia kupujúceho je teda 
vyššia ako hodnota nehnuteľ-
nosti podľa súdnoznaleckého 
posudku. 

Novým vlastníkom tzv. 

Modrého domu, a teda in-
vestorom budúceho nového 
obytného domu, kde by malo 
byť 63 bytov, je spoločnosť BS 
investments, a. s., so sídlom 
na Záhradníckej 72 v Brati-
slave, pričom kúpnu zmluvu 
by mal podpísať do 90 dní od 
schválenia predaja v zastupi-
teľstve.

Poslanci schválili aj po-
zmeňujúci návrh, že novo-
nadobudnuté byty pred-
nostne ponúknu mladým 
učiteľom pracujúcim v 
školách v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mestskej čas-
ti. Zároveň odsúhlasili aj 
prenájom pozemkov pod 
bytovým domom a pod tra-
fostanicou, ku ktorým musí 
mať investor v rámci územ-
ného a stavebného konania 
vzťah.

(tod)

Poslanci zahnali nočnú moru 
Zdevastovaná nehnuteľnosť na Čapajevovej ulici, známa ako Mod-
rý dom, čoskoro zmení svoju tvár. Namiesto neobývateľného domu 
tam vyrastie nový, byty v ňom bude mať aj mestská časť.

Poslanci bezplatné 
čipovanie zastavili
Na základe toho, že poslan-
ci NR SR zmenili veterinárny 
zákon a čip bude potrebo-
vať iba zviera vyvážané za 
hranice, rozhodla petržalská 
samospráva zastaviť pláno-
vaný projekt bezplatného 
čipovania psov a peniaze ur-
čené na tento projekt využiť 
pre obyvateľov Petržalky v 
inej oblasti.

Mestská časť Petržalka 
informovala aj prostredníc-
tvom PN svojich obyvateľov 
o spustení projektu určené-
ho prednostne pre sociálne 
slabších obyvateľov, ktorí v 
rodinnom rozpočte nenašli 
dostatok finančných pros- 
triedkov na začipovanie svoj- 
ho psíka. Na základe posla-
neckého návrhu vyčlenilo 
miestne zastupiteľstvo na 
tento projekt financie vo výš- 
ke 15-tisíc eur. Bezplatné či-
povanie, ktoré malo odštar-
tovať už 4. novembra tohto 
roku, poslanci na októbro-
vom zasadnutí zastupiteľstva 
zastavili s poukázaním na 
zmenu veterinárneho záko- 
na, že majiteľ je povinný dať 
začipovať zviera len pri vyces-
tovaní zvieraťa do zahraničia. 
Peniaze vyčlenené na tento 
projekt použije mestská časť 
na revitalizáciu detského 
ihriska alebo športoviska pre 
staršiu mládež.      (up)
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Daniel Hevier: Vianočná pošta

I N Z E R C I A

Pred niekoľkými týždňami 
sme mali na test malé levíča 

z rodiny Peugeotov, model 2008, 
ktorý nás príjemne prekvapil. 
Tentoraz sme mali možnosť vy-
skúšať novinku predstavenú na 
autosalóne vo Frankfurte - mo-
del 308. Ako sa predviedol väčší 
lev? Môže znepríjemniť pôsobe-
nie konkurenčných modelov v 
danej triede? Ako zaujímavosť 
uvádzam, že sme jedna z prvých 
redakcií, ktorá mala možnosť 
nový model 308 otestovať. 

Onyx
Toto auto je úplne odlišné od 
predchádzajúceho modelu. 
Konštruktéri sa vrátili k bežnému 
vzhľadu hatchbacku a model 308 
podrobili odtučňovacej kúre, kde 
sa dostali s hmotnosťou pod 1,3 
tony. Toto všetko malo podpo-
riť atletickejší vzhľad okorenený 
o dynamické jazdné vlastnosti. 
Auto sa zbavilo neprirodzenej 
výšky a pôsobí kompaktnejšie, 
nižšie posadené a športovejšie. 
Detaily sú inšpirované štúdiou 
modelu Onyx, ktorý automobilka 
predstavila vlani na domácom 
parížskom autosalóne.  

i-Cockpit
Zmenu architektúry v interiéri a 
prepracovanie prístrojovej dosky 
prezentuje Peugeot pod názvom 
i-Cockpit. Vyznačuje sa vysoko 
umiestneným priestorom, kde sú 
prístroje, pod ktorými by sa mal 
schovať malý volant. Po nájdení 
ideálnej pozície na sedenie za-
sahoval volant do prístrojov len 
mierne a nezakrýval žiadne údaje. 
Peugeot zmenil aj pohyb ručičky 
otáčkomera proti smeru hodín. Na 
stredovom paneli nezostal kameň 
na kameni. Veľká dotyková obra-
zovka je centrálny mozog ovláda-
nia funkcií v Peugeote od vyšších 
výbav. Štandardne ovládané zo-
stali len najpodstatnejšie funkcie 

– odomykanie dverí, vyhrievanie 
okna, varovné blinkre, recirkulácia 
vzduchu a hlasitosť. Rozmerovo sa 
síce Peugeot 308 zmenšil oproti 
predchodcovi, priestorovo je však 
väčší, aj batožinový priestor narás-
tol zo 40 na slušných 420 litrov.

Väčší lev si jemne pradie
Mestský, mimomestský okruh 
vrátane dynamickej jazdy zvládol 

Test Peugeot 308 1.6 HDI 
Peugeot 308 za priemerných 
5,5 litra. Pri plynulej, ale nie 
ospalej jazde, nebude problém 
vystačiť si so spotrebou pod 
5 litrov. Motor funguje pres-
ne tak, ako od neho očakáva 
moderný užívateľ, svižne a bez 
prehnaného apetítu, plniaci 
normy zavedené bruselskými 
byrokratmi. 

Sumár
Po piatich dňoch testovania 
môžeme smelo vyhlásiť, že 
nový model 308 sa podaril. 

Spojil podstatne lepší jazdný 
komfort s vyššou stabilitou pri 
dynamickej jazde. Skvelá je 
ovládateľnosť a pocit z riadenia. 
Výrazne smerom hore išla však 
kvalita materiálov a spracovanie 
detailov. Pri vyšších výbavách (už 
od druhej výbavy Active) bude-
te mať po nasadnutí dojem, že 
vlastníte auto s puncom luxusu.

Bonus na záver
Náš testér Danko auto neotes-
toval, pretože sme ho mali po-
žičané na kratšie obdobie ako 
obvykle. Na fotkách sa mu však 
Peugeot 308 veľmi páčil a pá-
nom do predajne odkazuje, že 
nám ho môžu zapožičať aj na 
nejaký víkend, aby si ho vyskúšal. 
Tak tomu sa povie hodenie ruka-
vice do ringu! 

Testoval: Boris Mesiarik, 
tel.: 0905 410 802

Auto zapožičala spoločnosť 
FINAL-CD Bratislava, 

- vysoká úroveň materiálov
- odhlučnenie a komfort
- kultivovaný motor 
- spotreba 

HODNOTENIE

 - ovládanie tempomatu

Podrobné informácie o teste nájdete na www.petrzalskenoviny.sk

Vaše názory, hodnotenia a nápady 
na testovanie posielajte na adresu: 

e-mail: boris.mesiarik@gmail.com

Nový Peugeot 308 je kompaktný hatchback s čistým a charizmatickým dizajnom. Ponúka nový intenzívny zážitok z jazdy a intuitívne ovládanie vďaka Peugeot 
i-Cockpitu® s kompaktným volantom, veľkou 9,7’’ dotykovou obrazovku a prístrojovým panelom umiestneným v zornom poli vodiča.

Kombinovaná spotreba 3,7 – 5,8 l/100 km, emisie CO2 95 – 134 g/km.

12 890 €

NAJVÄČŠÍ PREDAJCA PEUGEOT NA SLOVENSKU
Ivanská cesta 30 – 02/ 482 00 700, Jasovská 24 – 02/ 682 06 800
Hodonínska cesta 11 – 02/ 692 03 700 www.FINALCD.sk

DOŽIVOTNÝ SERVIS
 ZDARMA IBA U NÁS

NOVÝ PEUGEOT 308
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Cyklisti v tričkách s podpisom 
Petra Sagana
V slnečnom jesennom počasí sa takmer 160 cyklistov zišlo 
minulú nedeľu v okolí sídla petržalského miestneho úradu a 
Kostola Sv. farnosti, kde sa pod záštitou starostu Petržalky Vla-
dimíra Bajana konalo 7. kolo Slovenského pohára v cyklokro-
se.  Pretekári po súťaži zhodnotili trať, ktorá bola podľa ich slov 
dobre technicky pripravená a preverila schopnosti pretekárov 
i talent nádejných cyklistov. Deti, ktoré sa prihlásili do náboro-
vého preteku, získali tričko s podpisom Petra Sagana, ktoré-
mu Slovensko vďačí za zvyšujúci sa záujem mládeže o tento 
šport. Jednotlivé kategórie za veľkej účasti divákov štartoval 
poslanec mestskej časti Bratislava-Petržalka Vladimír Kovár.

(up)

Prvenstvo obhajuje ZŠ Tilgnerova
Začiatkom novembra sa začne predkolo mládežníckeho 
turnaja Dôvera Školský pohár Slovenského futbalového zvä-
zu (štartujú hráči narodení od 1. 9. 2000 a mladší). Z každej 
skupiny (sú tri) postupujú prví dvaja do Obvodného finále 
obvodu Bratislava V, ktoré sa uskutoční v apríli na Ihrisku ZŠ 
Budatínska. Víťaz bude reprezentovať v máji petržalský ob-
vod na krajskom finále.  

Bratislava V - predkolo: 
Skupina A/5: 1. ZŠ Holičská, 2. ZŠ Vývojova, 3. ZŠ Prokofie-
vova, 4. ZŠ Tupolevova. Hrá sa 1x20 min, 7. 11. od 9. h do 12. 
h na UT ZŠ Holíčska ul., Bratislava. 
Skupina B/5:  1. Gymn. Pankúchová 6, 2. ZŠ Pankúchová 4, 
3. ZŠ Lachova, 4. ZŠ Dudova. Hrá sa 1x20 min, 7. 11. od 9. h 
do 12. h na UT Gymnázium Pankúchová  ul., Bratislava.  
Skupina C/5: 1. ZŠ Nobelovo nám., 2. SŠ Gercenova, 3. ZŠ 
Turnianska, 4. ZŠ Gessayova, 5.  ZŠ Černyševského.  Hrá sa 
1x15 min, 7. 11.  od 9. h do 13. h na UT ZŠ Budatínska ul., Bra-
tislava. V skupine sa hrá každý s každým a celkove sa zapojilo 
do súťaže Dôvera Školský pohár SFZ v petržalskom obvode 
12 ZŠ a 1 gymnázium. Celkove sa v tomto ročníku prihlásilo 
v bratislavskom kraji 99 ZŠ a gymnázii. Prvenstvo z minulého 
ročníka víťaza Bratislavského kraja obhajuje SŠ Tilgnerova ul., 
z bratislavského obvodu IV.                                      (mv)

V Topoľčanoch prvá prehra
Futbalisti FC Petržalka 1898 až v 13. kole III. ligy skupina 
západ utrpeli prvú prehru na súperovom ihrisku. V Topoľ-
čanoch prehrali 0:2 (0:0) a k tomu ešte prišli o vylúčeného 
útočníka Vukoviča. 
„Petržalka bola lepším mužstvom v prvom polčase, vytvorila 
si niekoľko šancí, žiaľ, ani jednu nevyužila. Po zmene strán pre-
vzali iniciatívu domáci a prevahu vyjadrili dvomi gólmi,“ po-
vedal dlhoročný fanúšik FC Vladimír Hricko, ktorý bol osobne 
na zápase v Topoľčanoch. Zverenci trénera Tomáša Medveďa 
v nedeľu, 3. novembra o 10.30 h, v poslednom domácom zá-
pase v jesennej časti privítajú Dunajskú Lužnú a treba veriť, že 
so svojimi priaznivcami rozlúčia cenným víťazstvom! (mv)

I N Z E R C I A / Š P O R T

Váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA:

IMPA Bratislava, a.s.  Call centrum: 0800 10 20 10
Panónska cesta 23 E-mail: info@impa.sk
851 04 Bratislava  www.impa.sk

Otestujte si a vyhrajte na rok nový Rapid Spaceback  

®

Kombinovaná spotreba a emisie CO2 pre model vozidla Rapid Spa-
 

www.skoda-auto.sk

Skoda 210x130 rapid spacebag boy.indd   1 10/24/13   4:48 PM

Futsalisti slovenského šampióna Slov-matic FOFO Brati-
slava so sídlom v Petržalke sa v elitnom kole UEFA Futsal 
Cupu (19. - 24. novembra) stretnú v slovinskom Litije v 
B-skupine s domácim výberom FC, srbským KMF Ekono-
mac Kragujevac a ruským MFK Dinamo Moskva. Rozho-
dol o tom žreb v ústredí UEFA vo švajčiarskom Nyone.

Organizátormi štyroch skupín elitného kola UEFA Futsal 
Cupu budú okrem Slovincov aj FK EP Chrudim (Česko), ob-
hajca trofeje Kairat Almaty (Kazachstan) a Sporting Lisabon 
(Portugalsko).  Zo šiestich skupín hlavného kola postúpilo do 

ďalšej fázy tucet tímov, ktoré sa pridali k štyrom nasadeným 
klubom (Kairat Almaty, Dinamo Moskva, Sporting Lisabon a 
FC Barcelona). ,,Myslím, že žreb je pre nás prijateľný. Slovin-
ská Litija aj srbský Kragujevac sú hrateľní súperi. S Kragujeva-
com sme vlani u nich doma remizovali, šance sú otvorené. 
Aj Litija je hrateľná. Z týchto dvoch súperov nemá nikto veľa 
zahraničných legionárov. Moskva áno, aj preto je favoritom 
skupiny a jasná jednotka turnaja. Dávame pred seba cieľ 
minimálne vyrovnať náš rekord, ktorým je jedno víťazstvo v 
tejto fáze Futsal Cupu. Máme na to šancu, môžeme bodovať, 
a to bude aj našim cieľom,“ povedal v reakcii na žreb tréner 
Slov-maticu Ján Janík.                                                          (mv)

Slov-matic proti Dinamu Moskva
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O maliarovi, ktorý 
si píska

S P O L O Č N O S Ť

Keď fakt nie je fakt – 
a dodržiavanie zákona je čudná vec
Do redakčnej pošty PN sme dostali niekoľko ohlasov, ktoré mali spoločné otázky: V akom stave je budova pri 
Sade Janka Kráľa? Aká je reakcia starostu Bajana na to, čo odvysielala jedna komerčná televízia v súvislosti so 
stavbou? Prinášame teda stanovisko investora aj starostu.

Stanovisku predchádzalo dl-
hé tvarovanie objektu na zákla-
de podnetov predstaviteľov hl. 
mesta a investorov okolitej vý-
stavby, aby neprišlo k úplnému 
zastavaniu pozemku, výrubu 
existujúcej zelene v severozá-
padnej časti pozemku, zame-
dzeniu výhľadu z okolitých ob-
jektov.

Na základe tohto stanovis-
ka a dohody s vedením mesta 
sme spolu s ďalšími investor-
mi v území investovali do in-
fraštruktúry v tejto lokalite 
(verejné osvetlenie, križovatka, 
cesta, inžinierske siete). 

V septembri 2010 sme poda-

li žiadosť o územné rozhodnu-
tie na petržalský stavebný úrad, 
teda v čase, keď ani starosta 
Bajan, ani pani Franzová neboli 
vo funkciách.

V čase, keď malo dôjsť k vy-
daniu územného rozhodnutia, 
boli  komunálne voľby, ktoré 
viedli k zmene starostu a pri-
mátora. Napriek tomu, že - ako 
naznačujete - sa do funkcií do-
stali ľudia, ktorí majú „tlačiť“ 
náš projekt, stal sa presný opak. 
Starosta Bajan aj primátor Ftáč-
nik sa vyjadrili, že nesúhlasia 
s projektom v podobe, v akej 
sme ho mali pripravený a pred-
chádzajúcim vedením mesta 

odsúhlasený. V reakcii na to 
sme celý projekt prepracovali, 
okrem iného sme znížili stavbu 
z 25 na 16 podlaží (stavba o je 
4 podlažia nižšia ako už stojaci 
objekt na Krasovského 13 a má 
asi o 1/3 nižší zastavaný objem 
a rovnako vysoká ako blok na 
druhej strane ulice – už s právo-
platným stavebným povolením 
a začatou výstavbou). Napriek 
tomu nám mesto takmer rok 
nebolo schopné vydať záväzné 
stanovisko, čo napokon spô-
sobilo zastavenie celého pro-
jektu. Začiatkom októbra 2013 
stavebný úrad zastavil územné 
konanie.                Farch, s .r. o.

Stanovisko k odvysielanej reportáži
V roku 2008 sme od hlavného mesta Bratislavy odkúpili pozemky 
určené na výstavbu na Krasovského ulici za účelom výstavby 
polyfunkčného objektu. V roku 2009 sme od hl. mesta dostali 
súhlasné záväzné stanovisko k 25-podlažnej budove.

O reakciu sme požiadali aj starostu Petržalky 
Vladimíra Bajana:

Poznámka redakcie

„Je to celé vymyslené a ešte aj 
prekrútené. Nikdy som ako
starosta svojmu bratovi ne-
dal ani nedohodil žiadnu zá-
kazku, nemá zo samosprávy 
žiadne peniaze, skrátka nič. 
On si ako projektant iba do-
volil „nakresliť“ projekt pre 
súkromného investora (nie pre 
mestskú časť!). Nič viac a nič 
menej. Môže ho preto táto spo-
ločnosť diskriminovať? Ale-

bo má začať predávať poma-
ranče či zmeniť si meno? Na-
vyše, celý projekt sa začal už v 
roku 2008, keď som vo funkcii 
nebol, teraz už len dobiehal. 
A bol som to práve ja, kto ho 
zastavil. Dovolil som si postu-
povať v zmysle zákona, pretože 
stavebný úrad zaujíma, čo sa 
má postaviť a nie, kto to na-
kreslil. Je absurdné, aby som 
bol za to škandalizovaný.“

Je pochopiteľné, že podobný projekt v blízkosti Sadu Janka 
Kráľa vzbudzuje záujem verejnosti. Je však zarážajúca ľaho-
stajnosť redaktora k faktom, ale aj urputnosť človeka, ktorý 
sa o „prípad“ zaujíma najviac - býva totiž v 20-poschodovej 
budove, ktorá v tom priestore už stojí. Do pozornosti tých-
to investigatívcov dávame aj informáciu, ktorú doteraz ig-
norovali - všetky povolenia z minulého volebného obdobia 
má aj ďalšia 17-poschodová stavba, ktorá sa môže už zajtra 
začať stavať.   

Mestská časť datuje začia-
tok písania svojej prvej 

kroniky, vtedy ešte kroniky 
obce Petržalka, do roku 1935 
a jej poslaním je ochrana spo-
ločenského, kultúrneho a his-
torického dedičstva. Zároveň 
prispieva k prezentácii mest-
skej časti a podáva komplexný 
obraz o nej. „Okrem vážnych 
a dôležitých informácií obsa-
huje prvá kronika, z pohľadu 
súčasníka, aj humorné zápi-
sy, ktoré môžu byť zdrojom 
inšpirácie a podnetov nielen 

pre Petržalčanov,“ dodáva 
starosta Vladimír Bajan. Prvá 
kronika zachytáva roky 1935 
až 1978 prečítať si ju môže 
každý na www.petrzalka.sk/
samosprava/historia. Samo-
správa by v budúcnosti rada 
elektronicky sprístupnila aj 
ďalšie petržalské kroniky.

Ďalšou novinkou na petr-
žalskej webstránke je katalóg 
otázok a odpovedí vypraco-
vaný z podnetov, s ktorými sa 
Petržalčania najčastejšie obra-
cajú na miestnu samosprávu. 

Rubrika Najčastejšie otázky 
ponúka akýsi návod - ako napr. 
zaregistrovať psa, kde, dokedy 
a v akej výške musí jeho majiteľ 
uhradiť daň, ako postupovať 
pri žiadaní vyhradeného par-
kovania, ktoré sociálne dávky 
dokáže obyvateľ vybaviť na 
miestnom úrade a ktoré na 
úrade práce, sociálnych vecí a 
rodiny, koho môžu ľudia kon-
taktovať v prípade poškodenia 
hracích prvkov na verejnom 
detskom ihrisku, alebo aký 
zasklievací systém môžu pou-

žiť pri zasklení lodžie. Tiež tu 
nájdu informácie o štátnom 
fonde rozvoja bývania,  či o 
byte mladej rodiny a mnohé 
iné. Samospráva týmto kro-
kom chce Petržalčanom  uľah-
čiť riešenie niektorých ich po-
vinností či životných situácií. 

Vynovená webová stránka 
mestskej časti funguje od za-
čiatku roka a je pravidlom, že 
prináša informácie nad rámec 
zákona. Od jej spustenia ju sa-
mospráva obohatila o rubriky, 
ktoré dopĺňajú spektrum infor-
mácii o mestskej časti - strán-
ka ponúka Petržalské noviny, 
odkaz na facebook – Viem byť 
Petržalčan, v priebehu leta pri-
budli 3D panorámy najkrajších 
miest Petržalky, každý mesiac 
beží online diskusia staros-

tu s obyvateľmi. Petržalčania 
prostredníctvom hlasovania 
na webovej stránke rozhodli aj 
o rekonštrukcii nadchodu na 
Jasovskej ulici. Miestna samo-
správa tiež využíva svoj web na 
riešenie problémových vlast-
níkov či už pozemkov, alebo 
nepojazdných vozidiel – ich 
zverejnenie funguje ako tabu-
ľa hanby a pri mnohých prí-
padoch sa majitelia, vlastníci 
či správcovia nechcú nájsť na 
tejto čiernej listine a svoje po-
vinnosti si začnú plniť. 

Po tom ako mestská časť 
spustila začiatkom roka vy-
novenú webovú stránku, ju 
doteraz navštívilo viac ľudí 
ako starú verziu počas celého 
minulého roku.

(mac)

Listovať v petržalskej kronike môžete aj doma
Obyvatelia, študenti či nadšenci histórie už nemusia merať cestu 
na miestny úrad, aby si prezreli prvú petržalskú kroniku. Samo-
správa ju spracovala do elektronickej podoby a prostredníctvom 
webovej stránky mestskej časti je kronika prístupná celému svetu. 
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www.slnecnice.sk
0917 665 855

·   3-izbové byty v štandarde už od 118 280 €

·   Všetky byty s balkónom alebo s terasou 

·   Blízkosť hrádze a lesov, 10 minút od historického centra 
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Poradňa nie je diskusné fórum, nemô-
že sa zaoberať hypotetickými úva-

hami a zoširoka rozoberať problemati-
ku. Našej čitateľke som v PN č. 21/2013 
odpovedal na konkrétnu otázku a to, či 
je povinná hradiť náklady spojené s de-
montážou a montážou satelitnej anté-
ny na obvodový múr a či musí súhlasiť, 
aby z jej satelitu bol rozvod aj do iných 
bytov. Ďalší, redakciou už krátený text, 
opisoval situáciu v dome a v danom 
rozsahu bol ponechaný len z dôvodu 
informovania ostatných vlastníkov, aké 
nečakané a často konfliktné situácie sa 
môžu aj v súvislosti so zatepľovaním 
bytového domu vyskytnúť. 

Montáž akýchkoľvek zariadení nie-
len na obvodový múr, ale napríklad 
aj na strechu, terasu či iné spoločné 
časti domu susedia ignorujú, pretože 
patrí do okruhu vecí, týkajúcich sa v 
podstate každého jedného vlastníka a 
zadné dvierka sú vždy potrebné. Vybu-
dovať si pozitívny vzťah k domu, ktorý 
je spoločným majetkom, dozaista ešte 
chvíľu potrvá. Ako vyplýva zo štvrtého 
odseku § 11 zákona o vlastníctve bytov 
a nebytových priestorov č. 182/1993 Z. 
z. v platnom znení, vlastník bytu alebo 
nebytového priestoru v dome nemôže 
vykonávať úpravy bytu alebo neby-
tového priestoru v dome, ktorými by 
menil vzhľad domu bez súhlasu spolo-
čenstva, resp. súhlasu väčšiny všetkých 
vlastníkov bytov (v prípade zmluvného 
správcu). V zmysle § 11 ods. 2 citova-
ného zákona vlastník bytu alebo ne-
bytového priestoru v dome je povinný 
odstrániť nedostatky a poškodenia, 
ktoré na spoločných častiach domu 
spôsobil. Administratívny postup, či 
už ide o oznámenie montáže alebo 
jej povolenie, hradenie nákladov prác  

s de/montážou spojených, charakter 
postihu, vymáhanie náhrady škody a iné 
podmienky realizovania nápravy ale-
bo uvedenia do pôvodného stavu, by 
mala konštituovať spoločenská zmluva, 
zmluva so správcom, resp. stanovy, ak 
boli prijaté. Pravidlá (povinnosti vlastní-

Patálie so satelitom (2)
 Odpovedá právnik 

grundler@chello.sk 

JUDr. Jaroslav Gründler 

Poradenstvo na tejto strane poskytujeme bezplatne, osobné konzultácie či už bezplatné 
alebo ako platené právne služby nie sú možné. 

Prečítal som si odpoveď čitateľke, s ktorou v podstate súhlasím, ale 
myslím si, že je neúplná. Predpokladám, že pani nainštalovala na von-
kajšiu fasádu anténu satelitného prijímača bez súhlasu všetkých vlast-
níkov bytového domu a bez súhlasu správcu. Pokiaľ by súhlas mala, 
potom v stanovisku správcu k inštalácii antény by boli stanovené pod-
mienky jej inštalácie, teda pred zateplením by na jej náklady anténu 
demontovali a následne namontovali. Potom by malo byť všetko rieše-
né v projekte zateplenia. Pretože také stanovisko nemala, postupovali 
v dome tak, ako napísala. Domnievam sa, že stanovisko k ,,sťažnosti“ 
pani B. G. nevdojak podporuje divokú a svojvoľnú montáž satelitných 
antén a klimatizačných jednotiek na vonkajší plášť obytného domu, 
ako to vidíme aj v Petržalke. Môj názor je, že by malo byť Vašou povin-
nosťou stanovisko doplniť o povinnosti vlastníkov antén a klimatizač-
ných jednotiek, teda tých, ktorí si chcú niečo namontovať na vonkajšiu 
fasádu domu, na získanie písomného súhlasu vlastníkov bytov a neby-
tových priestorov a správcu objektu k zamýšľanej montáži. Potom sa 
takéto prípady nebudú opakovať.             Ladislav Zafka, Petržalka

Bývalý manžel, s ktorým som rozvedená sedem rokov, ma požiadal, 
či by si peniaze získané za príležitostnú brigádu mohol nechať po-
sielať na môj účet. Viem, že má niekoľko exekúcií, a tak sa bojím, že 
keď to exekútor zistí, dostanem sa do problémov. Môže mi zablo-
kovať účet? Ďakujem za pochopenie a za radu, ktorú budem veľmi 
očakávať.                                                                        (Čitateľka K.S.)

Označenie zvierat čipom nevymysleli naši 
zákonodarcovia, ale nám to predpísala Eu-

rópska únia, vyhlasujú rôzni exponenti. Táto in-
štancia nám toho už napredpisovala všakovaké 
nezmysly, prečo by sa nemala starať aj o našich 
štvornožcov, pomyslel si národ.   

A tak psičkári majúci v úcte zákony a výšku 
pokuty do troch stovák, čo je slušný peniaz nie-
len pre dôchodcov, ale aj pre občas zamestna-
ného občana, zapĺňali čakárne veterinárov. Tí,  
v duchu trhovej ekonomiky  sa pravdaže snažili 
na kšefte nadiktovanom našou múdrou vládou 
niečo trhnúť. Raz darmo, biznis is biznis, ako sa 
po našsky vraví. Menej solventná Slovač sa zvie-
ratkám za vernosť, nehu a priateľstvo odvďačo-
vala ich pohadzovaním popri cestách či pria-
mo kántrením. Akosi to nesedelo s tvrdením 
podaktorých (vraj) odborníkov, že čipovanie 
zníži počty túlavých psov a umožní vyvodzovať 
osobnú zodpovednosť voči ich majiteľom. Pod 
pomyselné šapito by sa zmestili aj ďalší znalci. 
Bolo ich viac ako päťtisíc, ktorí využili petičné 
právo na ochranu nemej tváre pred čipovým 
vyhladením. Vraj sú známe prípady nesprávnej 
tkanivovej reakcie tela na čip, čo spôsobí kríva-
nie, poškodenie nervovej sústavy a dokonca aj 
smrť. Niet sa čo čudovať, že v spleti kontrapro-
duktívnej debaty a vyhlásení sa občan na dedi-
ne mohol zo všetkého urehotať k smrti. Stovky 
psov a mačiek v marginálnych sídliskách mohli 
bez starosti pobehovať za kosťou každoden-
nou, pretože nikto z navrhovateľov zákona si 
nedal námahu aspoň sa zamyslieť, čo so psami 
a mačkami na vidieku. 

Iniciatívny hlupák je horší ako triedny ne-
priateľ, tak sa vravievalo. Triedni nepriatelia sa 
nežne zmenili na podnikateľov, manažérov a 
iných dobroprajcov. Hlupáci zostali. Inak by 
sme neboli svedkami legislatívneho chaosu 
a neistôt medzi psičkármi a ďalšími dotknutý-
mi chovateľmi, ktorých kvári niekoľko otázok. 
Refunduje štát vynútené náklady, je čipovanie 
povinné alebo dobrovoľné? A čo paragrafy?  
V súčasnosti je stále účinné ustanovenie § 54b 
ods. 5 (pokiaľ nebude novelou derogované) 
zákona č. 39/2007 – zákon o veterinárnej sta-
rostlivosti v platnom znení. Tak ako – dodržiavať 
zákony, alebo na ne kašľať? Môžu či musia ma 
pokutovať, previním sa, alebo nie? Pánečku! Kto 
to vie, odpovie.

Novelizujem, čo som novelizoval a ruším, čo 
som zrušil, tak by to povedal senilný kráľ, otec 
pyšnej princeznej v rovnomennom filme. Neži-
jeme v kráľovstve, zato kráľov máme najmenej 
stopäťdesiat. S filozofiou starca na tróne. A nie-
len v tomto prípade. Mimochodom, krivdíme 
euroúradníkom – tí vyžadovali čipovanie len  
v prípade vycestovania so zvieratkom do za-
hraničia a nie dopichanie celých stád na domá-
com území.

Hovory 
na všedný deň

Okienko o nevyliečených problémoch 

Mama mia, Circus Slovakia!

kov) zákon určil, to ostatné je na vlast-
níkoch bytov a nebytových priestorov, 
ktorí najmenej raz za rok majú možnosť 
problém spoločne riešiť a v zmysle prí-
slušného právneho predpisu na zhro-
maždení, resp. schôdzi vlastníkov, prijať 
vo veci relevantné rozhodnutie.

Pomoc rozvedenému manželovi pri 
obchádzaní povinnosti znižovať svoje 
pozdĺžnosti voči viacerým veriteľom je 
diskutabilná, je však len na vašom roz-
hodnutí, pre ktoré zrejme máte svoje 
dôvody. 

Výkon exekúcie prichádza do úvahy 
len v prípade exekučného titulu. Pod-
ľa § 41 exekučného poriadku - zákon 
č. 233/1995 Z. z. v platnom znení, ide 
o vykonateľné rozhodnutie súdu, ak 
priznáva právo, zaväzuje k povinnosti 
alebo postihuje majetok. V zmysle ci-
tovaného ustanovenia je možné exe-
kúciu vykonať aj na podklade iných 
vykonateľných rozhodnutí, platobných 
výmerov, notárskych zápisníc, osvedče-
ní o dedičstve, nezaplatených blokov na 
pokutu atď. Proti inému ako je ten, kto 
je v rozhodnutí označený ako povinný, 
možno podľa ustanovenia § 37 ods. 3 
exekučného poriadku vykonať exekú-
ciu len ak sa preukázalo, že na takúto 
osobu prešla povinnosť alebo právo z 

exekučného titulu. Pokiaľ by exekútor 
chcel exekúciu viesť na vec patriacu 
tretej osobe, takáto osoba má možnosť 
brániť sa vylučovacou žalobou. Táto 
eventualita podľa dostupných infor-
mácií zrejme nie je váš prípad, takže 
účet by ste nemali mať zablokovaný. 
Bez podrobného poznania okolností 
predmetnej veci, však nie je možné za-
ujať objektívne stanovisko, ale pokiaľ je 
možnosť od takejto pomoci bývalému 
manželovi odstúpiť, odporúčam tak 
urobiť. Ochrana dlžníka či už skrývaním 
a zatajovaním sa, nepreberaním zásie-
lok alebo aj spôsobom, ktorý ste vo 
svojom liste uviedli, sa s pribúdajúcim 
časom môže vyhrotiť do zbytočne kon-
fliktnej situácie, pričom zanedbateľná 
nie je ani pohľadávka s narastajúcimi 
úrokmi z omeškania. Ak si váš bývalý 
manžel myslí, že zatajovanie príjmov 
opísanou formou je schodná cesta, mal 
by si uvedomiť, že komplikuje život nie-
len sám sebe, ale aj vám. 

Diskutabilná pomoc  
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Niekedy sa ma ľudia pýtajú, či 
mi práca zástupcu starostu, 
spojená so zodpovednosťou, 
nutnosťou neustále robiť roz-
hodnutia a mnohokrát aj so 
stresom, stojí za to. Samozrej-
me, stojí, pretože vidieť bez-
prostredný efekt nášho snaže-
nia doslova hreje pri srdci. Keď 
dnes kráčam po Petržalke, tak 
vidím, ako zmeny, ktoré sme 
za posledné tri roky podnikli, 
zlepšili kvalitu života ľudí na 
tomto sídlisku, a to krížom cez 
generácie a sociálne vrstvy. 

Už 9. novembra budú voľby 
do VÚC . Rozhodol som sa 
kandidovať na funkciu poslan-
ca Bratislavského samospráv-
neho kraja, pretože cítim, že 
našej mestskej časti dokážem 
ešte účinnejšie pomôcť práve z 
pozície vo VÚC. 

Kandidujem za stranu 
Smer-SD a možno pre vás vy-
znejú z politického hľadiska 
moje slová prekvapivo, ale rád 
by som poďakoval kolegom 
zo všetkých politických strán 

v petržalskom zastupiteľstve. 
Mám totiž pocit, že sa nám 
– spoločnými silami – poda-
rilo v období posledných ro-
kov urobiť aj s obmedzenými 
možnosťami naozaj veľké veci. 
A tie veci musia pokračovať. 
Aj preto kandidujem a oslo-
vujem vás s nádejou, že ma vo 
voľbách podporíte. 

Jedného mladého idealis-
tického hudobníka z našej 
štvrte som raz v akomsi roz-
hovore počul povedať krásnu 
myšlienku: „Petržalka nie je 
sídlisko, Petržalka je životný 
štýl.“ Veľmi výstižné. Miesto, 
ktoré kedysi malo prívlastok 
nocľaháreň Bratislavy, sa sna-
žíme prebudovať na príjemné 
miesto na život pre všetky ge-
nerácie obyvateľov. 

Chcem, aby ste vedeli, že 
keď sa dostanem do zastupi-
teľstva vo VÚC budem riešiť 
tieto tri základné priority. Lep-
šie služby pre seniorov, ktorí 
potrebujú nové zariadenia na 
dennú opateru so zdravotnou 

Milí Petržalčania, starostlivosťou. Úprimne som 
presvedčený aj o tom, že tak 
ako mladé rodiny, aj seniori si 
zaslúžia podporu bývania. Ďa-
lej potrebujeme zásadne riešiť 
dopravnú situáciu a VÚC sa 
musí začať na tom v Petržalke 
výraznejšie podieľať ,a to naj-
mä financiami. Potrebujeme aj 
parkovacie domy, je nepred-
staviteľné, aby v 21. storočí 
parkovali obyvatelia pred do-
mami tak, ako je to v Petržal-
ke. A napokon chcem, aby Pe-
tržalka čo najskôr dobudovala 
všetky cyklotrasy a spojila ich, 
nech je to miesto aj na oddych 
a pre športovcov. 

Na tom úžasnom spolo-
čenstve ľudí, ktoré dáva život 
Petržalke, teda na vás, milí 
čitatelia, si cením vašu otvore-
nosť pre nové nápady. Mnohé 
zo zmien, ktoré sme už reali-
zovali, by sme nemohli usku-
točniť, keby sme necítili vašu 
podporu a dôveru. Ak nám 
ju budete dávať aj naďalej, tak 
náš domov na západnom bre-
hu Dunaja bude sviežim a pul-
zujúcim živým organizmom 
plným dobrej energie.

Roman Masár, 
zástupca starostu Petržalky, 
kandidát na poslanca do VÚC 
s číslom  47.

Mama mia, Circus Slovakia!
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Urobíme všetko pre to, aby Bratislavský kraj           SMERoval k vyššej kvalite života a väčšej spokojnosti ľudí 

Kandidáti SMER - Sociálna demokracia 
na voľby poslancov do zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja 
vo volebnom obvode č. 8: Petržalka, Jarovce, Rusovce, Čunovo 

Mgr. Ivana Antošová, 44 r. 
kontrolórka
program a cieľ: dostupná doprava pre všetkých; 
dôstojné miesta na prácu a oddych; kvalitné služby 
seniorom a zdravotne postihnutým

Andrea Bratislavská, 46 r. 
riaditeľka
program a cieľ: vrátiť všetkým rodičom to, čo nám 
každému dali, najmä lásku a starostlivosť; podpora 
začínajúcim rodinám a vzdelávaniu

PhDr. Ľudmila Farkašovská, 50 r. 
redaktorka
program a cieľ: dať Petržalke a Zadunajsku viac, 
ako im doteraz kraj dal; sociálne domovy najskôr 
našim seniorom, až potom cudzím; kvalitné cesty

Ing. Vladimír Kesegh, 59 r. 
predseda Bytového družstva Petržalka
program a cieľ: rozvoj predškolských zariadení 
a škôl, domovov a klubov dôchodcov; zníženie 
tranzitnej dopravy cez Petržalku, diaľničný obchvat 
Bratislavy a ďalší most cez Dunaj

1

4

11

34

JUDr. Jozef Krajča, 43 r. 
manažér
program a cieľ: � nančná a organizačná podpora 
športovísk; rekonštrukcia budovy Bratislavského 
bábkového divadla; vlastný autobus seniorom na 
návštevy kultúrnych zariadení

Mgr. Daniela Lengyelová, PhD., 50 r.
sociálno-právna poradkyňa
program a cieľ: aby každý slušne cestoval za prá-
cou a oddychom; dostupné zdravotníctvo všetkým 
a pomoc každému v čase potreby; aby nik nebol vo 
veľkom meste stratený a sám 

Ing. Roman  Masár, 51 r. 
zástupca starostu MČ Petržalka
program a cieľ: župné spolu� nancovanie opráv 
a údržbu ciest v Petržalke; prepojenie integrovanej 
dopravy BSK s Petržalkou zvýši kvalitu cestovania 
a skráti jeho čas; využiť každé euro z eurofondov 
a grantov

Ing. Peter  Podolay, 59 r. 
ekonóm
program a cieľ: komplexné školstvo - efektívnosť 
jednotlivých typov škôl a zvýšenie povedomia štu-
dentov o trhu práce; zlepšiť život seniorom kvalit-
nou bezplatnou zdravotníckou starostlivosťou a jej 
dostupnosť 

37

40

47

55

                                  Vo voľbách do Bratislavského samosprávneho        kraja volím čísla 1,  4,  11,  34,  37,  40,  47,  55

V O Ľ B Y
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Sme preň významní či 
nebodaj vnímaní - na 
okraji, nie iba jeho hraníc, 
ale i záujmu? Nemáme 
vinohrady ani vína ako 
Modrania či Pezinčania, 
v našich lužných lesoch 
nerastú dubáky ani su-
chohríby ako v dubinách 
okolia Malaciek, netlačí-
me tu chýrnu stupavskú 
kapustu, nemáme 100-
hektárové rekreačné Sl-
nečné jazerá ako Senec, 
ale iba dva Draždiaky. Nie 
sme nabitý budovami a 
štátnymi úradmi ako Staré 
mesto, nemáme výrobnú 
ozrutu ako ju má Ružinov 
v Slovnafte, ba ani ťahú-
ňa slovenského priemys-
lu Volkswagen, lebo ten 
má Devínska Nová Ves. 
Máme tu však najviac pa-
nelákov na Slovensku, za 
čo sme doteraz ľudsky i 
politicky posmechovaní. 
Ale sme najregionálnej-
ší, lebo novú a moder-
nú Petržalku - „mesto“ 
- založili pred 40 rokmi 
rodáci zo všetkých kútov 
Slovenska. V prehľadoch 
a štatistikách máme naj-
vyššie percentá stredo-
školskej a vysokoškolskej 
vzdelanosti. Kapitál umu 
a zručnosti. Využíva ho 
kraj? Alebo je jednoduch-
šie reprezentovať župu 
značkou vín, veľkosťou 
kapustných hláv či z vý-

robnej linky práve zíde-
ným autom Volkswagen 
Touareg... 

Nič moc? 
Čím sme pre Bratislavský 
samosprávny kraj? Lebo 
usudzujúc z toho, čo o 
svojom kraji Petržalčania 
vedia, najmä však, čo im 
on dáva o sebe vedieť, 
ako sa o nich zaujíma, čo 
pre nich viditeľne robí, 
ako to pociťujú, potom 
úprimne, ako sa zvykne 
vravieť - nič moc... Anketa 
ako katastrofa. Akoby ani 
žiadny kraj nebol. Leda 
tak názov BSK - Bratislav-
ský samosprávny kraj. Pri-
tom, čo robí a najmä má 
robiť kraj pre Petržalku, jej 
obyvateľov, nie je až tak 
málo. 

V sociálnych službách, 
zdravotníctve, školstve, 
doprave - teda každo-
denne. Isteže, robí to. 
Otázne v akej kvalite prá-
ce, služieb, vzdelávania, 
záujmov ľudí, ktorým má 
slúžiť, zabezpečiť im v 
istých oblastiach životný 
servis. Tiež ako sa stará o 
územia, stavby a budovy, 
ktoré vlastní a má ich vy-
užívať. V odpovedi platí 
rovnica, že v takej kvalite 
výsledkov, akej „kvality“ 
sú ľudia - čiže profesio-
nálny aparát úradu a po-
slanci. Aj tí ôsmi, ktorí v 

končiacom sa volebnom 
období zastupovali v 
krajskom zastupiteľstve 
Petržalku. Podľa ohlasu 
Petržalčanov, čo po nich 
vidia a nevidia, po druhý 
raz: Nič moc... Ak vôbec 
niečo. Niet sa čo čudo-
vať, lebo po sľuboch pred 
štyrmi rokmi nikto zatiaľ 
neskladá záverečné vo-
lebné účty. Naopak. Nie-
ktorí zasa iba sľubujú. Veď 
idú aj do týchto volieb... 

 
To treba zmeniť! 
Vlastníctvo zaväzuje, tak 
znie v ústave. Netreba 
nám cestovať za župnými 
statkami po celej Petr-
žalke, stačí sa ilustračne 
pristaviť na Lúkach. Na 
„trojke“ si obzrieť chátra-
júci stánok vzdelávania 
- Strednú odbornú školu 
podnikania na Streč-
nianskej ul. 20. Opadaná 
omietka, plesne, hrdza, 
prach, vizuálna hrôza 
a hanba. Len na jednej 
tretine budovy vymene-
né okná. Akoby učebná 
pomôcka pre študentov, 
že takto sa nemá pod-
nikať. Zostaňme v areáli 
školy. Druhá hanba. Vraj 
Petržalke chýbajú špor-
toviská. Jedno z nich je 
tu. Ako futbalové ihrisko 
a bežecká dráha. Bránky 
zožiera hrdza, mačiny trá-
vy hrozia výronmi člen-

kov. Zanedbaný športový 
komplex pre študentov, 
deti, mládež i dospelých z 
okolitých činžiakov. Žeby 
ani jeden z krajských po-
slancov nešiel ani raz ta-
diaľto? Lebo obraz je to 
rovnaký. Taký ako pred 
štyrmi rokmi. O takomto 
čase, tiež pred voľbami. 
Ak by predsa niekto šiel, 
neminul by inú pustnúcu 
budovu patriacu župe. 
Na Znievskej ul. 4, v ka-
pitalizme Dievčenská ob-
chodná škola, predtým v 
socializme detské jasle, 
resp. materská škola. Pred 
dvoma rokmi takmer vy-
horela. 

Čo s ňou? Opraviť, po-
núknuť mestskej časti, Pe-
tržalke chýbajú miesta pre 
250 detí v škôlke. Znievska 
4 ako na zavolanie...

Trojparlament
Kto a čím sme my, Pe-
tržalčania? V jednej evi-
dencii sme obyvateľmi 
mestskej časti Petržalka, 
v druhej sme „vedení“ 
ako obyvatelia hl. mesta 
SR Bratislavy, v tretej nás 
ako obyvateľov zahŕňa 
do štatistiky Bratislavský 
samosprávny kraj. Aká je 
potom naša sila? Sme iba 
tretinoví obyvatelia alebo 
až trojnásobní? Veď stále 
máme to isté miesto trva-
lého pobytu, tú istú adre-

su, ten istý dom, panelák. 
Stále sme Petržalčania. 
Nuž berme ako prednosť 
práve túto našu „petržal-
skosť“. Aj ju využijeme. 
Keď dostane SMER - So-
ciálna demokracia dôve-
ru od voličov a jeho kan-
didáti sa po zvolení stanú 
poslancami krajského 
zastupiteľstva, raz za rok 
zorganizujeme spoločné 
zasadnutie troch samo-
správnych zastupiteľstiev. 
Bude to ad hoc „trojpar-
lament“ a jeho členmi 
budú - bez ohľadu na po-
litickú príslušnosť - všetci 
poslanci petržalského 
miestneho zastupiteľstva, 
poslanci mestského a 
krajského zastupiteľstva 
zvolení v Petržalke. Prizvú 
sa tiež poslanci NR SR s 
trvalým bydliskom v Pe-

tržalke. Originálna mož-
nosť riešiť veci, problémy, 
potreby a budúcnosť Pe-
tržalky v kontexte obce, 
mesta, kraja, Slovenska 
na jednom mieste a so 
všetkými petržalskými 
politickými autoritami.

Spoločné projekty 
Ľahšie, účinnejšie a rých-
lejšie sa dá vyriešiť elek-
trička v Petržalke, problé-
mové parkovanie, parky 
a rekreačné areály (oba 
Draždiaky, Chorvátske ra-
meno...), 9-hektárové úze-
mie na šport, kultúru a 
zábavu na Janíkových ro-
liach, ktoré vlastní župa, 
ako i megaprojekty - Juž-
né mesto s 20-tisíc oby-
vateľmi a 50 km obchvat 
Bratislavy - Nultý okruh s 
tunelom pod malými Kar-
patmi a šiestym mostom 
ponad Dunaj do Petržalky. 
To je náš SMER ako ísť 
s Petržalkou, a nielen 
v Petržalke - ďalej... Poď-
me spolu, pridajte sa...

Smer-SD Bratislava V
(Petržalka, Rusovce, 

Jarovce, Čunovo)

Petržalsky
Sme len malým � iačikom na jeho mape. S rozlohou 28 km2 sme jeden a pol 
percentom jeho územia (2 052 km2). Je nás však 105-tisíc, takže na celkovom 
počte jeho obyvateľov (628 986) máme až 17-percentný podiel. Čím sme 
potom pre Bratislavský samosprávny kraj my - Petržalka a Petržalčania...

                                  Vo voľbách do Bratislavského samosprávneho        kraja volím čísla 1,  4,  11,  34,  37,  40,  47,  55

Janíkove role určené na šport, kultúru 
a zábavu, nie na pustnutie.

Na Južnom meste sa začína s 
inžinierskymi sieťami.

Tadiaľto má viesť Nultý okruh a šiesty 
most cez Dunaj (pohľad od Rusoviec)

Vraj Stredná odborná škola podnikania 
na Strečnianskej ul. 20

Vyhorená a chátrajúca Dievčenská škola 
na Znievskej ul. 4
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Najprv som si myslel, že doktor 
Jozef Krajča prepína. Desaťdňo-

vá lehota na stretnutie, ktorú mailom 
oznámili zo sekretariátu jeho fi rmy, mi 
poriadne rozhádzala itinerár stretnutí 
s kandidátmi na poslancov bratislavské-
ho VUC. Ťažkostiam však ešte nemal 
byť koniec. Len čo som sa po dvoch 
týždňoch pobytu na opačnom konci re-
publiky domáhal ďalšieho termínu, prí-
činlivá asistentka mi zvestovala, že pán 
Krajča odcestoval na dlhší čas pracovne 
do Paríža a jediná možnosť na najbližší 
bezprostredný kontakt s ním je po jeho 
príchode počas predvolebného mítingu 
strany Smer na Mlynarovičovej ulici 
v Petržalke, kde sa popri uchádzačke 
o post županky Monike Flašíkovej-Be-
ňovej predstavia aj jej kolegovia ašpiru-
júci na poslanecké lavice bratislavského 
krajského zastupiteľstva. A medzi nimi 
bude aj on... 

Dosť času teda naštudovať si čosi 
z jeho životopisu: štyridsaťtriročný 
právnik, absolvent Akadémie Policaj-
ného zboru v Bratislave, podľa výpisu 
z Obchodného registra konateľ alebo 
spoločník vo viacerých fi rmách a spo-
ločnostiach, popri iných poskytujúcich 
aj sprostredkovateľské personálne, fi -
nančné poradenstvo a servisné služby, 
zakladateľ športového klubu - fi lantrop 
so značnými zásluhami o rozvoj kul-
túry, podporovateľ slovenskej fi lmovej 
tvorby, priaznivec a sponzor futbalo-
vých družstiev, garant detských domo-
vov a obnovy premávania historických 
konských povozov... 

Skrátka, činorodý, podnikavý, pre 
dobrú vec zapálený človek, ktorému 
ako málokomu leží na srdci spokojnosť 
spoluobčanov - ich kultúrne a športo-
vé vyžitie. Priznám sa, tešil som sa na 
stretnutie s ním a bol som rád, že ho 
spoznám. V dnešných časoch, keď väč-
šina ľudí - a najmä tých solventnejších 
– zaliezla do ulity súkromia, ohradila sa 
úzkoprsým pragmatizmom a múrom 
individualizmu s neraz bezohľadný-

Keď sme minule na tomto mies-
te s inžinierom Petrom Podo-

layom kládli Petržalku na vážky, vy-
zdvihli sme jej upokojujúce životné 
prostredie. Aj keď bol tento zdravot-
nícky expert viac naladený na kriti-
ku a väčšmi hľadel na tie oblasti, kde 
by bolo treba robiť nápravu, musel 
uznať, že pokiaľ ide o zeleň, je Petr-
žalka na tom tak dobre, že niektoré 
stromy tu už treba vyrezávať a po-
rasty prerieďovať... Keď som to spo-
menul poslankyni a členke Miestnej 
rady v Petržalke Mgr. Daniele Len-
gyelovej, PhD., hneď zareagovala, 
že ako členka komisie životného 
prostredia a verejného poriadku 
mala práve toto v minulom období 
neraz na stole: „Keď sme sem pred 
vyše tridsiatimi rokmi prišli bývať, 
vtedy jeden podnik záhradníckych 
služieb zabezpečoval okolo zelene 
všetko - kultivoval, kosil, vysádzal, 
čo na tých plochách malo byť. Po-
tom sa cez tie predzáhradky a upra-
vené plochy niekoľkokrát hĺbili prie-
kopy a rigoly na všelijaké inštalácie 
a dodatočné vedenia, tak to mecha-
nizmy, krompáče a lopaty zničili 
a v súčasnosti si každý dom tvorí 
predzáhradku sám podľa vlastné-
ho uváženia a predstáv,“ naznačila 
očividný chaos okolo petržalského 
urbanizmu...

„Obyvatelia Lúk, Hájov, Ovsišťa, 
ale aj Jaroviec či Čunova mi napíšu 
do mailu, alebo sa na mňa v mo-
jom bezprostrednom okolí obracajú 
priamo s tým, čo ich trápi: Príďte sa 
pozrieť, akú tmu máme v obývačke, 
cez košaté koruny k nám nezasvie-
ti slnko, s tými stromami treba čosi 
robiť... Kto dovolil na jednej bytovke 
štyri farebné a grafi cké riešenia?! A 
tak je to so všetkým – s nepokose-
nými trávnikmi, so psičkármi aj ich 
odporcami, s parkovaním, s čistotou 
verejných priestranstiev - „vizitkami“ 
nespratníkov... Ale prichádzajú aj 

prosby, kde a čo vybaviť na úradoch 
- aj mojou osobnou intervenciou...“ 
približovala doktorka Lengyelová 
svoje aktivity. Napokon, na všeobec-
ne dostupnej internetovej sociálnej 
sieti sú ako v nastavenom zrkadle. 
Sotva by sme našli deň, keď jej pros-
tredníctvom neprevetráva dajaký 
problém a nedáva návod na nápravu 
alebo riešenie. Napokon, aj my dvaja 
sme sa takto už dávnejšie spoznali 
pri hľadaní riešení pre oblasť kul-
túry, výtvarného diania aj mediácie 
petržalských, bratislavských a širších 
spoločenských problémov. 

Celá jej doterajšia pracovná karié-
ra je vlastne zameraná na pomoc 
občanom. Najprv ako pedagóg po-
máhala tým najmenším a školákom 
pri prvých krokoch za vedomosťami 
a životnou orientáciou. Ako občian-
ska aktivistka sa neskôr angažovala 
v oblasti sociálneho a právneho po-
radenstva. Pracovala vyše desaťročie 
v Ústave štátu a práva SAV a po ab-
solutóriu na ďalšej vysokej škole sa 
venovala sociálno-právnej ochrane 
detí a mládeže a dospelých. Ďalšie 
desaťročie potom pôsobila u verej-
ného ochrancu práv Pavla Kandráča. 
Teraz je opäť v SAV, no nie už vo ve-
deckom ústave, ale v predsedníctve 
akadémie. A ako tvrdí, jej pôsobenie 
v poslaneckej funkcii je len pokra-
čovaním profesijnej kariéry. „V tejto 
pozícii som sa našla, pretože u om-
budsmana som sa stretávala s ľuďmi 
z ulice, bez prostriedkov, ktorí sa 
ocitli v zložitých situáciách a potre-
bovali pomoc v sociálnych i práv-
nych otázkach. Neraz stalo, že došli 
s rozhodnutím súdu a nevedeli, či 
vyhrali, alebo prehrali... Živila som 
sa lopatizáciou práva,“ zažartovala. 
Celkom vážne chce túto svoju dis-
pozíciu uplatniť aj v krajskom zastu-
piteľstve.

Stranu pripravil
Emil Semanco

Na Petržalku 
nedopustí 
ani slovkom

Viac práce, 
spokojnosti 
a radosti

mi rozmermi, je stretnutie s človekom 
s takýmito pozitívnymi vlastnosťami 
a prínosným pracovným aj životným 
programom doslova darom.

Na dohovorenom mieste podal som 
si ruku so subtílnym, nenápadným 
chlapíkom a nebyť troch či štyroch ráz-
nych telefonátov v priebehu niekoľkých 
minút, nepovedal by som, že mám pred 
sebou špičkového manažéra s takým 
dynamickým a rozmanitým akčným 
rádiusom... 

„Zháňame ľuďom prácu; o to sa 
opieram,“ začal akoby na vysvetlenie aj 
ospravedlnenie a zároveň pomenoval aj 
dôvod momentálneho zaujatia aj svojej 
nosnej podnikateľskej aktivity. A potom 
už s rovnakou strohou architektúrou 
slov budoval dobre premyslenú stav-
bu budúceho poslaneckého programu: 
„Mám ďalšie záujmy aj prostriedky na 
to - nadáciu, ktorou podporujem deti 
z detských domovov a kluby seniorov. 
Pravdaže, chcem sa venovať aj ďalším 
oblastiam, ale prioritné sú šport a kul-
túra – a v rámci toho budovanie a udr-
žiavanie športovísk v Petržalke, ale aj 
v celom kraji, no a v kultúre najmä ob-
nova divadla LUDUS...“ Každou ďalšou 
jeho vetou sa mi podobenstvo o stret-
nutí s nesebeckým človekom ako o dare 
viac a viac potvrdzovalo!

Kandidáti na poslancov 
a predsedníčku BSK za stranu 

Smer-SD vám budú 
k dispozícii, aby zodpovedali 

na všetky vaše otázky.

5. novembra o 15. h 
na Rusovskom námestí 

pred Jednotou 

Predvolebný míting

Stretnutie 
s kandidátmi

JUDr. Jozef Krajča Mgr. Daniela Lengyelová, PhD.
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Počas vlády Ivety Radičovej 
som spoznal Daniela Krajcera 
ako usilovného ministra, ktorý 
naštartoval obnovu slovenských 
historických pamiatok.
Program je úspešný aj dnes. Som presvedčený, 
že jeho svieže nápady a chuť pracovať pocítia 
obyvatelia Bratislavského kraja na vlastnej koži. 
Navyše,verejne prisľúbil, že sa bude župe 
venovať naplno a v prípade zvolenia 
za predsedu VÚC sa vzdá 
mandátu poslanca NR SR. 
Pre Bratislavský samosprávny 
kraj by bolo jeho vedenie 
nesporným prínosom.

Verím Danovi!
Daniel Lipšic

 www.krajcerzupanom.sk

www.facebook.com/dm.Slovensko
www.dm-drogeriemarkt.sk

-15 %* od 06. 11. do 10. 11. 2013 
na celý nákup!

Bratislava bude krajšia!
Otvárame novú dm predajňu dňa 06. 11. 2013 o 08:00 hod.  
v OD Kaufland na Jantárovej ceste č. 3647/30 v Bratislave.

*Zľava -15 % platí iba v predajni dm v OD Kaufland na Jantárovej ceste č. 3647/30 v Bratislave od 06. 11. do 10. 11. 2013. 
Zľava -15 %  je kombinovateľná s ostatnými zľavami na celý nákup programu dm active beauty svet plný výhod.

petrzalske noviny.indd   1 10/28/13   9:20 AM
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Spevácky súbor Melódia pri 
príležitosti svojich 10. na-

rodenín vydal už druhé CD. Je 
na ňom 20 ľudoviek, ako naprí-
klad Orava, Orava, V hornom 
konci, Zahraj Cigán či Když 
jsem šel z Hradišťa. Tie, ale aj 
veľa ďalších piesní zaznelo v 
DK Zrkadlový háj v októbri, 
keď súbor svoj hudobný nosič 
predstavil publiku pozostáva-
júcemu zväčša zo svojich ro-
vesníkov. Krstným otcom bol 
starosta Vladimír Bajan, ktorý 
CD posypal krehkými lupien-
kami marhuľových kvetov. 
Mali pripomenúť, že Petržalka 
bola nie tak dávno široko-ďale-
ko známa svojimi rozsiahlymi 
marhuľovými sadmi. 

Petržalským seniorom – 14 
speváčkam a 6 spevákom a hu-
dobníkom – prišli k jubileu za-
blahoželať súbor Senior Račan 
a Slovácky krúžek a Skaličané 
z Bratislavy. A tak sa podujatie 
vlastne zmenilo na festival ľu-
dovej piesne, na ktorom  jeho 
aktéri prezentovali nielen svo-
je hlasy, ale aj nádherné ľudové 
kroje a Skaličané dokonca za-
tancovali verbung! 

Keď desiatky účinkujúcich 
zišli z pódia a vo foyeri zasadli 
k ešte teplým oškvarkovým 
pagáčikom a iným dobrotám 

zapíjaným lahodným vínkom, 
rozpútala sa ozajstná veselica. 
Spievalo sa, tancovalo, spomí-
nalo. Čo tam po barlách a pa-
ličkách, o ktoré sa nejeden z 
prítomných opieral... Dôle-
žité je srdce, ktoré do svojho 
koníčka dávajú!

„Veru, mňa drží spev pri 
sile. Vďaka nemu sa dosta-
nem medzi ľudí,“ zdôveril sa 
najstarší člen Melódie 87-roč-
ný Ján Bachna. Vyše pol storo-
čia šiel životom s milovanou 
manželkou, keď však pred sied-
mimi rokmi zomrela, bál sa, 
že bude trpieť samotou. Jeho 
hoby mu to však nedovolilo. 
„A môj muž si ešte aj v spánku 
spieva,“ s úsmevom ťapla po 
pleci svojho životného part-
nera Anastázia Škvareninová. 
Okrem nich chodia do súbo-
ru aj manželia Anna a Ondrej 
Krumpelovci. Spievajúce páry 
nie sú zasa až takou samo-
zrejmosťou, preto ich hodno 
spomenúť.

Podnetom na vznik Melódie 
bol pred 12 rokmi 1. ročník 
krajskej prehliadky speváckych 
súborov v Petržalke, ktorý pri-
pravila Jednota dôchodcov Slo-
venska (JDS). „Na hanbu sveta 
my sme súbor nemali. Ako 
hostiteľa nás vtedy zachránili 

Krst cédečka 
roztancoval Zrkadlový háj

Cédečko, ktoré nedávno krstili v DK Zrkadlový háj, určite 
nebude kraľovať svetovým hitparádam, ani svojmu 
vydavateľovi nezarobí milióny. Ale roky ho budú počúvať 
a spolu s ním si pospevovať stovky petržalských seniorov 
milujúcich slovenskú 
ľudovú pieseň. 

Slávnostným oblečením 
členiek súboru sú lososové 
blúzky s čiernou aplikáciou 
na klope a sukne v rovnakej 
farbe. Keďže však v repertoá-
ri majú aj trampské piesne, 
v šatníku nechýbajú ani 
kárované košele a klobúky. 

zapíjaným lahodným vínkom, 
rozpútala sa ozajstná veselica. 
Spievalo sa, tancovalo, spomí-

ný Ján Bachna. Vyše pol storo-
čia šiel životom s milovanou 
manželkou, keď však pred sied-
mimi rokmi zomrela, bál sa, 
že bude trpieť samotou. Jeho 
hoby mu to však nedovolilo. 
„A môj muž si ešte aj v spánku 
spieva,“ s úsmevom ťapla po 

milujúcich slovenskú 
ľudovú pieseň.

z klubu dôchodcov na Osus-
kého a Domova 3. veku na Po-
loreckého. A predstavte si, vy-
spievali si 3. miesto!“ spomína 
predsedníčka petržalskej JSD 
Valéria Baluchová. Vraj práve 
vďaka nej o dva roky štartova-
la na prehliadku už aj Melódia 
pod vedením Zora Tichého. 
Dirigentskú paličku po ňom 
prevzala Mária Winkláreková 
a drží ju spoľahlivo dodnes. 
Súbor vystupuje na akciách 
pre jubilantov usporiadaných 
mestskou časťou, na Dňoch 
Petržalky, koledami navodí via-
nočnú atmosféru už tradične 
na decembrových rokovaniach 
miestnych poslancov, ale aj 
v seniorských petržalských za-
riadeniach. 

Alena Kopřivová

Po skončení slávnostného 
koncertu pri príležitosti 
10. jubilea Melódie sa vo 
foyeri DK Zrkadlový háj 
rozpútala veselica. Do tanca 
sa pustili aj gratulanti v pre-
krásnych ľudových krojoch.

Spievalo sa aj mimo pódia, 
pričom nechýbal ani 

Ján Bachna (v strede), 
najstarší člen Melódie.

S P O L O Č N O S Ť
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Humor v beletrii

Začiatkom októbra zavŕši-
li pedagógovia Základnej 

umeleckej školy Jána Albrech-
ta so svojimi žiakmi záverečnú 
časť projektu s názvom Sloven-
ské deti hrajú bulharskú hudbu. 
Vycestovali do hlavného mesta 
Bulharska Sofi e, kde sa slávnost-
ným koncertom, venovaným 
skladateľovi detskej klavírnej 
tvorby Paraškevovi Chadžievovi 
a 1 150 výročiu Veľkomoravskej 

misie solúnskych vierozvestcov 
Cyrila a Metoda, predstavili sa 
domácemu publiku.

Program koncertu bol za-
meraný na skladby autora, jeho 
klavírne cykly - Detský album, 
Téma a variácie, 15 malých pre-
lúdií, Babičkina rozprávka. Na 
precíznom naštudovaní a tiež 
na podnetnom námete pro-
jektu - poznávať hudbu iných 
krajín a jeho úspešnej realizá-

cii má zásluhu prof. Mgr. art. 
Venceslava Ilievska, ktorej patrí 
poďakovanie za vynaloženú 
námahu a organizačné úsilie. V 
spolupráci s riaditeľstvom ZUŠ 
Jána Albrechta, riaditeľkou Lu-
ciou Celecovou a Centrálnou 
hudobnou školou v Sofi i, sa 
uskutočnilo podujatie, ktorého 
výsledkom sú noví priatelia a 
mnoho radostných zážitkov. 
Koncert mladých slovenských 

hudobníkov v historickej kon-
certnej hudobnej sále hodno-
tili odborníci ako mimoriadne 
úspešný.

PhDr. Božena Dlháňová

Na konci leta konečne opravili cestu pri 
jazere Veľký Draždiak v Petržalke. 
Od pontónového mosta pre peších až po 
polikliniku Medissimo natiahli nový asfalt 
a ďalej po križovatku pri NsP Antolská 
opravili jednotlivé poškodené úseky, do-
konca sa objavili nové cyklistické značky.

Počiatočné nadšenie však 
rýchlo opadlo, keď som 

zbadal, že stĺpiky, ktoré dote-
raz bránili prejazdu vozidiel 
od Medissima po NsP Antol-
ská sú preč. Všetky mamičky s 

Predčasná radosť vjazdu pre ostatných je vlastne 
bezpredmetný.

Takže radosť z novej asfaltky 
netrvala dlho, všetkých peších 
a cyklistov budú na ceste ohro-
zovať autá z každej strany. To 
už je naozaj problém ísť autom 
od smeru Antolská o jednu 
minútu dlhšie? Prečo niekto 
nepochopiteľne zvyšuje riziko 
úrazu, najmä detí a cyklistov?

Na konci cesty je tabuľka, že 
túto cyklocestu vám vybudo-
valo  Hlavné mesto Bratislava. 
Ďakujeme, ale aspoň túto časť 
chceme bez áut, tak ako pred-
tým.

Mgr. Tomáš Husár

kočíkmi a malými deťmi, kto-
ré sa tam chodili prechádzať 
a pozerať na kone a kozy pri 
ceste sa už nebudú môcť voľne 
pohybovať, musia sa mať na 
pozore, pretože autá už tadiaľ 

môžu veselo chodiť hore dole, 
napriek tomu, že vjazd do Me-
dissima aj na tenisové kurty, či 
do Ústavu lekárskej kozmetiky 
bol a stále je zabezpečený cez 
nový most ponad Chorvátske 
rameno.

Ak si niekto naivne myslí, že 
značka zákaz vjazdu, ktorá ne-
platí pre návštevníkov Medissi-
ma, Ústavu lekárskej kozmeti-
ky, reštaurácie Oáza a TJ Slávia 
Právnik zastaví ostatných, ktorí 
sa tam pôjdu najmä v lete 
kúpať, veľmi sa  mýli. Okrem 
toho, tých návštevníkov, ktorí 
tam majú povolenie vjazdu, je 
za celý deň tak veľa, že zákaz 

Slovenské deti hrali bulharskú hudbu
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Už šiesty rok organizuje 
Slovenská národná kniž-
nica so sídlom v Martine 
súťažnú prehliadku pre 
všetkých detských knihov-
níkov, prehliadku podujatí, 
ktoré si pripravujú v knižni-
ciach na celom Slovensku 
v detských pobočkách. 
Prehliadka bola v knižnici 
na Pionierskej ul., a niesla 
sa v humornom duchu. 
Bodaj by aj nie, humor 
v beletrii pre deti bol hlav-
nou témou a podujatia bo-
li určené deťom z I. stup-
ňa základných škôl.

Knihovníci Miestnej kniž-
nice Petržalka Mgr. Viera 
Némethová a Mikuláš 
Baňák na prehliadke zís-
kali Hlavnú cenu poroty za 
podujatie Kvak a Čľup sú 
kamaráti, ktoré spracovali 
na námety z kníh Arnolda 
Lobela. Ich prezentácia 
úžasného textu zaujala 
nielen deti, ale aj kolegov 
– knihovníkov a porotu.

Miestna knižnica Petr-
žalka a tím jej knihovníkov 
vytvorí pre deti do roka v 
pobočkách stovky poduja-
tí nielen pre deti z Petržal-
ky, ale aj z celej Bratislavy, 
pretože úroveň ponúka-
ných podujatí , ústretovosť 
a ochota knihovníkov, 
ktorí pracujú na detských 
a rodinných pobočkách, 
pritiahne deti aj učiteľky 
zo širšieho okolia. Knižni-
ca každý mesiac ponúka 
pestrý program pre deti, 
mládež aj dospelých. 

(upr)

ho našim starším spoluobča-
nom, pripravili žiaci a učitelia 
zo ZŠ Pankúchova 4 hudobno-
dramatické pásmo pre klientov 
Domu tretieho veku na Polo-
reckého ulici. Babičkám a de-
duškom sa prihovorili pekným 
slovom, krásnymi i vtipnými 
básňami, moderným spevom 
a temperamentným tancom. Po 
skončení programu odovzdali 
prítomným symbolické kvietky, 
ktoré vyrobili žiaci v školskom 
klube detí. 

Uvedomujeme si, že na prejav 
úcty nestačí len jeden deň či 
mesiac, ale úctu treba prejavo-
vať neustále v rodine, v škole, 
na ulici, v dopravných pros-
triedkoch, jednoducho všade. 
Nájdime si čas a odovzdávajme 
milé slová, pomocnú ruku a ús-
mev starším ľuďom celý rok.

Mgr. Mariana Gibejová, 
ZŠ Pankúchova 4

Úcta k nim by mala byť 
samozrejmosťou a priro-

dzenou súčasťou nášho života. 
Všetci starší ľudia si zaslúžia 
našu pozornosť. Vekom nado-

budli bohaté skúsenosti a po-
znatky, a tie neustále odovzdá-
vajú z generácie na generáciu. 

Ako prejav vďaky a úcty pri 
príležitosti mesiaca, venované-

Jeseň je krásna, 
farebná, je obdobím 
zbierania plodov, 
ale aj obdobím, keď 
si viac ako inokedy 
uctíme starších 
spoluobčanov. 

Keď sa farby jesene snúbia 
s úctou k šedinám
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DOM KULTÚRY
ZRKADLOVÝ HÁJ

DOM KULTÚRY
LÚKY

Partneri

Kultúrne zariadenia Petrzalky

NOVEMBER 2O13 Klub Za zrkadlom
Rovniankova 3  
tel.: 68 299 218, kzz@kzp.sk

CC Centrum
Jiráskova 3 
tel.: 63 824 390, ccc@kzp.sk

VSTUPENKY

*   Vstupenky:  predpredaj / v deň podujatia
**  Vstupenky kiná: členovia FK /             
          nečlenovia

Vstupenky si zakúpite v pokladniach KZP 
alebo na ticketportal.sk
                                 

  Na podujatia označené týmto 
symbolom si zakúpite vstupenky aj v sieti 
ticketportal

POKLADNE

POKLADŇA DK ZRKADLOVÝ HÁJ
PO-PIA 10:00-21:00 
SO, NE hodinu pred podujatím
t: 68 299 225, vstupenkydkzh@kzp.sk

POKLADŇA DK LÚKY 
UT-PIA 16:00-20:00  
PO, SO, NE hodinu pred podujatím
t: 63 835 404, vstupenkydkl@kzp.sk

Kultúrne zariadenia Petržalky
Rovniankova 3, 851 02 Bratislava 
tel.: 68 299 200, kzp@kzp.sk

Zriaďovateľom Kultúrnych zariadení Petržalky je
                            Mestská časť 
                            Bratislava-Petržalka

 

Dom kultúry Zrkadlový háj  
Rovniankova 3 
tel.: 68 299 217/219, dkzh@kzp.sk

Artkino Za zrkadlom
Rovniankova 3
tel.: 68 299 218, artkino@kzp.sk

Dom kultúry Lúky
Vígľašská 1 
tel.: 63 835 404/400, dkl@kzp.sk

CC 
CENTRUM

www.kzp.sk

www.facebook.com/pages/
Kulturne-zariadenia-Petrzalky

PRIPRAVUJEME

6.-20.12. | priestranstvo pri Chorvátskom 
ramene Tupolevova - Jiráskova

VIANOČNÉ TRHY
stánky s vianočným tovarom 
a občerstvením
kultúrny program - piatok, sobota, 
nedeľa 17:00 – 19:00 hod.

ARTKINO 
ZA ZRKADLOM 

KLUB 
ZA ZRKADLOM

5.11. | 15:00 | 3 €
NESTARNÚCE MELÓDIE
tanečno-zábavné popoludnie s hudobnou skupinou 
Duo Servus

 

5.11. | 20:00 | 8 €                                   

KEBY VŠETKY BANDY SVETA
cyklus koncertov skupiny BANDA 
hosť: tanečná skupina CreDance

6.11. | 18:00 | 5 € / 3 € dôchodcovia
PETRŽALSKÁ SVADBA
humorné spracovanie svadby v podaní petržalských 
seniorov
réžia: P. Žáčiková, hudobné úpravy: P. Vakoš
S podporou Ministerstva kultúry SR

7.11. | 19:00 | 7 €                                    

ALCHÝMIA TÓNOV
hudobný koncert s obsahom folklóru,  klasiky, džezu 
a rocku
účinkujú: 
Ján Berky-Mrenica, Igor Papán a Emil Frátrik

9.11. | 18:30 | 8 €                                                                        
VEČER ČÍNSKYCH BOJOVÝCH UMENÍ 2013
WUSHU-KUNGFU SHOW
usporiadateľ: Slovenská asociácia WUSHU

10.11. | 10:00 | 2 €
NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE
O BOSORKE REBEKE
detské divadelné predstavenie v podaní 
Divadla Babeny

16.11. | 19:00 | 8 €                                 
TECHNIKÁRSKA KOPA
program k 60. výročiu založenia VUS Technik

17.11. | 16:00 | 5 €                                  

NAJKRAJŠIA  HVIEZDIČKA
hudobno-zábavný program  slovenskej klasiky, 
operety a ľudových piesní
účinkujú: zasl. umel. Gréta Švercelová a Mário Egidy

19.11. | 19:00 | 10 €/6 € študenti         

OOOPS ! WORKSHOP
divadelné predstavenie okorenené skvelou pôvod-
nou hudbou výborných hudobníkov
účinkujú: Svaťo Malachovský a René Štúr

22.11. | 18:00 | 5 €
KOREN(I)E
vystúpenie DFS Magdalénka pri príležitosti 10. výro-
čia vzniku súboru
hostia: DFS Vienok, DFS Čunovský kŕdeľ, ĽH Matúša 
Kyseľa

23.11. | 09:00 | 8 €/10 €*                    
NIPPONFEST A HANGUKON 2013
druhý ročník japonského a kórejského kultúrneho 
festivalu vám ponúkne nahliadnúť do kultúr vzdia-
lených krajín. Program je určený  ako pre deti a mla-
distvých, tak i pre dospelých a seniorov.
spoluorganizátor: Občianske združenie Xagnam

24.11. | 10:00 | 8 €/10 € *                         
NIPPONFEST A HANGUKON 2013

26.11. | 15:00 | 3 €
NESTARNÚCE MELÓDIE 
KATARÍNSKA ZÁBAVA
tanečno-zábavné popoludnie s hudobnou skupinou 
Kartágo

27.11. | 11:00 | 1 € (možnosť využitia kultúr-
ných poukazov)
AFRICKÉ ROZPRÁVKY
pôvodný slovenský muzikál, účinkujú žiaci zo 
ZUŠ J. Kowalského, autor pesničiek a libreta: 
L. Neshyba, hudobné aranžmány: T. Rojček, 
hudobné naštudovanie a réžia: L. Neshyba

28.11. | 19:00 | 8 €                                 

VŠETEČNÍCI
profi lové predstavenie skupiny tanečného humoru

29.11. | 19:00 | 10 €                              
VEČER AUTENTICKÉHO FOLKLÓRU
predstavujeme vám obec Poniky
účinkujú: folklórna skupina Poničan a ľudová hudba 
folklórnej skupiny

Na záver programu bude spoločenské posedenie pri 
ľudovej hudbe a občerstvení domácimi špecialitami.
S podporou Nadácie V. Bajana, Ministerstva kultúry SR 
a Bratislavského samosprávneho kraja

30.11. | 19:00 | 8 €
FOLKLÓRNE ZRKADLENIE - BEZANKA
vystúpenie folklórneho súboru z Bratislavy
S podporou Ministerstva kultúry SR

KLUBOVÁ ČINNOSŤ
6.11. | 10:00 | 1 €
JA  KRESLÍM, TY STRIHÁŠ, MY LEPÍME
kreatívne podujatie pre deti MŠ

10.,24.11. | 14:00 – 18:00 | 2 €
NEDEĽA PRE CELÚ RODINU
Hráte sa radi ?
Voľné hranie spoločenských stolových hier. Ak ne-
viete pravidlá, príďte do klubu, spolu sa ich naučíme!

14.11. | 15:00 | 2 €
SKÚS TO S NAMI - PATCHWORK
tvorivá dielňa

17.11. | 14:00 | 2 €
MINITURNAJ V OSADNÍKOCH Z KATANU
turnaj pre začiatočníkov a hráčov bez rozdielu veku 
registrujte sa: dkzh@ kzp.sk

20.11. | 10:00 | 1 €
V RÍŠI ROZPRÁVOK
kreatíne podujatie pre deti MŠ

21.11.| 15:00 | 2 €
SKÚS TO S NAMI - PATCHWORK
tvorivá dielňa

29.11. | 11:00 | 1 €
VODNÝ SVET
tvorivá dielňa pre mentálne postihnutú mládež

DETSKÁ HERŇA 
pre mamičky s deťmi do 5 rokov  
Utorky | 10:00 – 11:30 | 1 €
Cvičíme, spievame...
Stredy | 10:00 – 11:30 | 1 €
Hráme sa na rozprávku!
Štvrtky | 10:00 – 11:30 | 1 €
Kreslíme, modelujeme...

KLUB SPOLOČENSKÝCH STOLOVÝCH  HIER 
Stredy | 14:30 – 18:00 | 1 €
Voľné hranie spoločenských hier pre hráčov od 5 do 
99 rokov, v klube máte možnosť naučiť sa pravidlá 
nových hier

PRIPRAVUJEME:

12.12. | 19:00 | Klub Za zrkadlom

PET JAZZ 2013 
14. ročník medzinárodného
jazzového festivalu
S podporou Ministerstva kultúry SR

3.11. | 20:01 | 2 €/3 € **
MESIAC
r. O. Rudavský, SR, 2012, 10 min.

HIROŠIMA, MOJA LÁSKA (Projekt100/2013)
r. A. Resnais, Francúzsko, 1959, 88 min.

4.11. | 20:01 | 2 €/3 € **
MLČANIE LORNY
r. J. P. Dardenne/L. Dardenne, Belgicko/Franc. / Ta-
liansko, 2008, 106 min.

6.11. | 20:01 | 2 €/3 € **
CHLAPEC NA BICYKLI
r. J. P. Dardenne / L. Dardenne, Belgicko/Francúzsko, 
2011, 87 min.

15.11. | 20:00 | 6 €                                 
SPOJENIE REGGAE 
S ĽUDOVOU PIESŇOU
účinkujú: Thierry and friends, Švárne Horehronky

02.11. | 19:00 | 6 €                                 

HALLOWEEN HAFLA
netradičná oslava Halloweenu orientálnou, indickou 
hudbou a tancom

03.11. | 15:00 | 3 €
NEDEĽNÝ ČAJ O TRETEJ
tanečno-zábavné popoludnie s hudobnou skupinou 
MEMORY DUO

09.11. | 10:00 – 23:00 | 7,90 €/9,90 €*  

A.M.O.C. - FESTIVAL 
1. ročník festivalu ázijskej kultúry, hier a spoločen-
ských hier, doskoviek; rôzne súťaže, prednášky...

10.11. | 10:00 – 18:00 | 7,90 €/9,90 €*  

A.M.O.C. - FESTIVAL 
1. ročník festivalu ázijskej kultúry, hier a spoločen-
ských hier, doskoviek; rôzne súťaže, prednášky...

10.11. | 15:00 | 3 €
NEDEĽNÝ ČAJ O TRETEJ 
tanečno-zábavné popoludnie s hudobnou skupinou
ALI & ALI

14.11. | 18:30 | 3 € 
BUBNOVAČKA ORCHESTRA
v spolupráci s OZ Zvuky cez ruky a Rytmikou 
-etnobubnovou školou

15.11. | 19:00 | 3,50 € 
MUSIC CLUB
MARINGOTKA �gypsy jazz�

17.11. | 15:00 | 3 €
NEDEĽNÝ ČAJ O TRETEJ  
tanečno-zábavné popoludnie s hudobnou skupinou 
PROFILY

22.11. | 19:00 | 3 €
MUSIC CLUB 
THE BEAULIQUE PROJECT �waking vision�

24.11. | 15:00 | 3 €        
NEDEĽNÝ ČAJ O TRETEJ
tanečno-zábavné popoludnie s hudobnou skupinou 
KARTÁGO TRIO

28.11. | 19:00 | 2 €                                 

CESTOVATEĽSKÝ KLUB 
CESTY SLOVENSKOM s Tomášom Hulíkom
premietanie fi lmu, prezentácia fotiek a diskusia so 
známym prírodovedcom a fi lmárom

30.11. | 18:30 | 7,50 € / 10 €*          

FOLK BLUES SESSION 2013                           
XIII. ročník festivalu folk bluesovej a bluesovej hudby
účinkujú:
Juraj Schweigert & The Groove Time
Jana Ružičková & Cross the line
Ján ”Ponka” Duban & priatelia
Matěj Ptaszek a Dobré ráno blues band (CZ)
S podporou Ministerstva kultúry SR

17.11. | 18:00 | 2 €/3 € *
MOMENTUM MUSICUM                                                
cyklus komorných koncertov
účinkujú  študenti Konzervatória v Bratislave  
S. Zámečníková -soprán, J. Kuchar - tenor, L. Píš - 
klavír
program: W.A. Mozart, L.v. Beethowen, F. Chopin, 
Fr. Liszt, G. Verdi, M.Sch. Trnavský

28.11. | 18:00 -  20:30 | 18 € (materiál v cene)
NA VIANOCE ŠPERK                         
tvorba luxusných šperkov technikou PEYOTE 
(náušnice, prívesky)
lektorka: Ing. Slavomíra Habardová
nahlasovanie vopred: 0917 711 090, 
cc.centrum@gmail.com

VÝSTAVY
04. - 08. 11. | vstup voľný
DEŇ V DIVADLE 
okamihy zo zákulisia
výstava fotografi í Ivany Kuxovej – členky súboru 
činohry SND

13. - 29. 11. | vstup voľný
TO, ČO NÁS SPÁJA 2013
výstava prác žiakov petržalských ZŠ, žiakov SŠ - Prak-
tickej školy na Švabinského 7 a klientov DSS  Kampino
vernisáž výstavy 13.11. o 14:30                                                                                         
S podporou Ministerstva kultúry SR
výstavné priestory sú otvorené: 
po – št  10:00 – 18:00, pia  10:00 – 16:00

KLUBY
27.11. | 17:00 | vstup voľný
DANUBIUS BONSAI KLUB
pravidelné stretnutie členov 

PROGRAMY PRE DETI

05.,12.,19.,26. 11. | 16:30 | 2 €
PRE ŠIKOVNÉ RUČIČKY 
tvorivé dielne pre deti od 3 rokov

06.,13.,20.,27.11 | 09:00, 10:30 | 1 € (osoba)
ČARBANIČKY     
kreslenie pre mamičky s deťmi

07.,14.,21.,28.11. | 15:30 | 2,50 €
KERAMKO
keramické dielničky pre deti od 5 do 7 rokov

15.11. | 10:00 | 10 € (matka + dieťa)   
MAMIČKÁREŇ
detská herňa spojená s tvorivými aktivitami pre 
mamičky 
téma: ŠPERKOVANIE šité šperky (náramky, prívesky)                                                                

   mamičky
lektorka : Ing. Slavomíra Habardová
nahlasovanie a informácie o podujatí:
0903 398 545, 0917 711 090 
* materiál je v cene podujatia

29.11. | 10:00 | 1,50 € (osoba)   
MAMIČKÁREŇ
detská herňa spojená s tvorivými aktivitami pre 
mamičky 
téma: ADVENTNÉ KALENDÁRE PRE DETIČKY 
(textil, dekoračné papiere)                                                                 
nahlasovanie a informácie o podujatí:
0903 398 545, 0917 711 090

DETSKÁ SCÉNA 
VÝTVARNÝ ATELIÉR 
utorky a štvrtky | 10:00 – 11:30 | 2 €
kreslíme a tvoríme s našimi deťmi
spoznávanie rôznych výtvarných techník hravou 
formou

10.11.| 20:01 | 2 €/ 3 € **
NO
r. P. Larraín, Chile/USA/Francúzsko, 2012, 118 min.

11.11. | 20:01 | 2 €/3 € **
HLBOKO
r. B. Kormákur, Island, 2012, 95 min.

12.11.-14.11.
FESTIVAL SLOBODY

17.11. | 20:01 | 2 €/3 € **
DOZVUKY
r. W. Pasikowski, Poľsko/Holandsko/Rusko, 2012, 
107 min.

18.11. | 20:01 | 2 €/3 € **
VEĽKÁ NÁDHERA
r. P. Sorrentino, Taliansko/Franc., 2013, 142 min.

24.11. | 20:01 | 2 €/3 € **
EPIZÓDA ZO ŽIVOTA ZBERAČA ŽELEZA
r. D. Tanovič, Bosna a Hercegovina/Francúzsko/Slo-
vinsko / Taliansko, 2013, 75 min.

25.11. | 20:01 | 2 €/3 € **
ANJELSKÝ PODIEL
r. K. Loach, Veľká Británia, 2012, 106 min.

Kultúrne zariadenia Petrzalky

november 2o13

Kultúrne zariadenia Petržalky
Rovniankova 3, 851 02 Bratislava 
tel.: 68 299 200, kzp@kzp.sk

Dom kultúry Zrkadlový háj  
Rovniankova 3 
tel.: 68 299 217/219, dkzh@kzp.sk

Klub Za zrkadlom
Rovniankova 3  
tel.: 68 299 218, kzz@kzp.sk

Artkino Za zrkadlom
Rovniankova 3
tel.: 68 299 218, artkino@kzp.sk

Dom kultúry Lúky
Vígľašská 1 
tel.: 63 835 404/400, dkl@kzp.sk

CC Centrum
Jiráskova 3 
tel.: 63 824 390, ccc@kzp.sk
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NAŠI POSLANCI
Za volebný obvod: Petržalka, Jarovce, Rusovce, Čunovo

Martin Jóna        Ján Karman            Peter Mach

9. novembra

FRESA 
volím

za župana 
bsk

Milí obyvatelia Petržalky
Už o niekoľko dní budú regionálne 
voľby. Pred štyrmi rokmi som dostal aj 
od Vás dôveru spravovať a riadiť Brati-
slavský kraj. Robil som to najlepšie ako 
som vedel. Tak ako som sa pred štyrmi 
rokmi zastal obyvateľov Pezinka pri 
kauze Pezinskej skládky, teraz bojujem 
na Vašej strane s ministerstvom hos-
podárstva pri trasovaní ropovodu cez 
Petržallku. Je nepredstaviteľné
aby sa dnes vôbec uvažovalo o trase
ropovodu cez zastavané územie
Petržalky alebo priamo cez rezervoáre
pitnej vody na Žitnom ostrove.
Kraj je tiež iniciátorom Memoranda 
o ochrane vinohradov v Malých Kar-
patoch (2012), postavili sme Cyklo-
most do Rakúska, budujeme nové 
cyklotrasy. Spravovanie kraja však 
so sebou prináša aj ťažšie chvíle, keď 

náš kraj zasiahli v roku 2011 ničivé 
povodne, konali sme okamžite a do 
pol roka stáli všetky strhnuté mosty 
a komunikácie nanovo. Kraj to stálo 
nepredvídané prostriedky, napriek 
tomu som presvedčený, že sme konali 
správne a dnes by som konal rovnako. 
Podarilo sa nám tiež spustiť projekt 
jedného lístka na MHD v celom kraji, 
či znížiť zadĺženie kraja o 20%. Výdavky 
na prevádzku úradu sme znížili z 20 na 
16,5 EUR mesačne na obyvateľa. Vďaka 
nášmu zásahu a pomoci je v kraji tento 
rok možné prijať až o 400 detí viac do 
materských škôl. A takto by sa dalo 
dlho pokračovať. 

Stredopravá koalícia funguje v 
našom kraji už 4 roky a ako jediní 
na Slovensku dokazujeme, že vieme 
spolupracovať a vždy uprednostníme 
konštruktívny dialóg pred osobnými 
ambíciami jednotlivcov. SDKÚ-DS, 
KDH, MOST-HÍD, SaS, SMK, OKS 
a Strana zelených idú do volieb v 
Bratislavskom kraji opäť spoločne. 

Verím, že sa k nám pridáte a 9. no-
vembra nám vyjadríte podporu. Bez 
Vášho hlasu Slovensko možno stratí 
poslednú baštu pravice a socialisti 
ovládnu všetky exekutívne funkcie.

Váš župan Pavol Frešo

Je to otvorený 
človek a hrá fér
Posledných pár 
rokov sa venujem 
práci s mládežou. 

Prednedávnom sme otvorili v 
Ružinove Hokejovú akadémiu pre 
hokejové talenty. Ide o mládež od 11 
do 14 rokov. Založenie a prevádzka 
akadémie sa nezaobíde bez podpory 
partnerov. Som rád, že sme našli u 
Paľa Freša pochopenie a že aj samos-
práva projekt podporila. Župan
je otvorený človek a hrá fér, čo je 
v športe mimoriadne dôležité.
Zdeno Cíger, bývalý reprezentant SR 
v ľadovom hokeji 

Správny chlap na 
správnom mieste 
Paľa Freša  poznám 
7 rokov. Spájajú nás
nielen názory 
na fungovanie 

spoloč-nosti, nielen susedstvo v 
Starom Meste, ale predovšetkým 
presvedčenie, že ľudia, ktorí si politika 
zvolia do funkcie, si od neho zaslúžia 
úctu, pozornosť voči svojim problé-
mom a starostiam a dobré riešenia 

SOM PROTI ROPOVODU CEZ PETRŽALKU PREČO  FREŠO?  Pýtame sa osobností nášho kraja
pre lepšiu kvalitu života  Paľo je otvorený 
človek. Otvorený počúvať ale aj povedať 
čo si myslí bez obrúskov, priamo.  Je to 
správny chlap na správnom mieste.
Tatiana Rosová, starostka Starého Mesta

Chceme ľuďom vliať 
nádej

 SaS svojou účasťou 
v širokej pravicovej 
koalícii dáva voličom 

najavo, že Bratislavský samosprávny kraj 
bude lepším miestom pre život, ak funk-
ciu župana a župné zastupiteľstvo neo-
vládne Smer. Pre nás to má aj symbolický 
význam – arogantnej rozpínavosti Smeru 
ukázať hranice a priateľom slobody na 
Slovensku tak vliať nádej.  Richard Sulík, 

9. november ŽUPNÉ VOĽBY
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Kopčianska�89
02/6381�0991,2,3,
Po-Pi�7:30�-�17:00�So�8:00�-�12:00

- HRANOLY - - TATRANSKÝ PROFILPVC OBKLADY - LIŠTY
-�PARAPETY�-�KUCHYNSKÉ�DOSKY�-�HOBĽOVANÉ�DOSKY�-�PRAHY

P�O�N�Ú�K�A�M�E�!P�O�N�Ú�K�A�M�E�!

 Vodné filtre Nerezové fľaše  

www.kvalitavody.sk

TÝŽDEŇ 

PREVENCIE

DIABETICKEJ 

NEFROPATIE

11. – 16. november 2

013

STE DIABETIK?
Obličky Vám správy posielajú 

Počúvajte ich

Príďte si bezplatne otestovať 
stav Vašich obličiek

Kedy: 11. 11. 2013, 15.00 –  20.00

Kde:  Obchodné centrum DANUBIA 
v Petržalke (Carrefour) SK

ZE
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g

zercia 82x150.indd   1 28.10.2013   17:08

Najvýhodnejšie poistenie na PZP. Volajte 0905 410 802

OPTIKA - Váš optik Peter Svrček
Osuského 44, Bratislava Petržalka 

Otváracie hodiny: Po - Pi 10 -18,30 h. ∙ So: 9,30 - 12,30 h.

PONÚKAME VÁM PRI PRÍLEŽITOSTI 
NÁŠHO 19. VÝROČIA

35 % ZĽAVU   NA OKULIAROVÝ RÁM, 
PRI ZHOTOVENÍ OKULIAROV 

PODĽA VAŠICH POŽIADAVIEK OD 39 €

MY SA O VÁS STARÁME

kontakt: www.betliarska.sk        
 0914 100 500, 0903 756 056

NOVOSTAVBA 
PETRŽALKA

UŽ KOLAUDUJEME

Vaše podnety, 
návrhy, reakcie.

petrzalskenoviny
@gmail.com

Príjmy z dane z uby-
tovania, ktoré idú do 
pokladnice magistrátu 
chcú bratislavské mestské 
časti rozdeliť rovným 
dielom medzi mesto a 
mestské časti. Na rokovaní 
Regionálneho združenia 
bratislavských mestských 
častí s tým prišla starostka 
Starého Mesta Tatiana 
Rosová, pričom jej návrh 
získal jednoznačnú pod-
poru starostov. 

Navrhovaná zmena má byť 
zakotvená v štatúte mesta, 
preto je potrebné, aby ju 
podporili aj poslanci mest-
ského zastupiteľstva.    

Vlani získalo mesto Bratisla-
va z dane za ubytovanie 2,4 
milióna eur. Pri delení výnosu 
50:50 by mestské časti mali 
1,2 milióna, takto však nema-
jú nič, len starosti a výdavky. 
Pohyb turistov v blízkosti 
ubytovacích zariadení si totiž 
vyžaduje zvýšené náklady na 
čistenie a údržbu komuniká-
cií a verejných priestranstiev, 
ktoré by čiastočne mohli 
byť hradené z výnosu dane 
z ubytovania. 

„Nechceme mesto oberať 
o peniaze, ale je tu aj ďalší 
problém kvalita výberu dane 
z ubytovania. Príjem z nej 
nikto neveri� kuje,“ povedal 
starosta Petržalky Vladimír 
Bajan. Výkonný podpredse-
da Zduženia miest a obcí 
Slovenska Jozef Turčány 
potvrdil, že pri výbere dane 
z ubytovania je priestor na 
daňové úniky. 

(prev)

Mestské časti 
chcú peniaze 
z turizmu
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NOVOSTAVBA 
PETRŽALKA

Prečo ste sa rozhodli kandido-
vať za poslanca do zastupiteľ-
stva BSK?

Aby hlas Petržalky bolo v kra-
ji počuť! Viem, na prvý pohľad 
to môže znieť ako klišé, no pre 
mňa je to jeden z najdôležitej-
ších dôvodov. V Petržalke žije 
skoro 20 % z celkového počtu 
obyvateľstva v kraji. To je ob-
rovské číslo. To znamená, že Pe-
tržalku, ale aj Jarovce, Rusovce, 
Čunovo, musí byť v kraji počuť. 
Priznám sa, že za tri roky, čo 
som vo funkcii, ani raz sa u nás 
neboli zaujímať poslanci zvole-
ní za Petržalku, s čím by mohli 
Petržalke pomôcť, respektíve 
čo by mohli pre Petržalku uro-
biť. Jednoducho, vnímam to 
tak, že Bratislavský kraj akoby 
zabudol na to, že Bratislava, 
zároveň teda aj Petržalka, je sú-
časťou Bratislavského kraja. A to 
je z môjho pohľadu zlé.

Čo môžete ponúknuť našim 
občanom? Prečo by mali voliť 
práve vás?

Mám samozrejme istú výho-
du, že za mojou prácou sú už 
vidieť výsledky. Som poslan-
com Petržalky a zároveň som 
vo vedení mestskej časti tri 
roky. Myslím si, že sme dokázali 
urobiť už veľa vecí. Môžem spo-
menúť niektoré ako revitalizácia 
Vlasteneckého a Ovsišstského 
námestia, obnova viacerých 

nebola iba údržbárom, ale aby 
rozvíjala kraj. Napríklad máme 
v programe krásny projekt na 
území Petržalky, ktorý bude pre 
prospešný pre obyvateľov celej 
Bratislavy a koniec koncov ce-
lého kraja. Je to nové LIDO. Mo-
derné kúpalisko s vytvorením 
umelého kanála Dunaja. Ďalej 
máme v programe v oblasti 
dopravy zavedenie pravidelnej 
linky riečnej dopravy, ktorá by 
mohla výrazným spôsobom 
pomôcť obciam ležiacim v blíz-
kosti Dunaja dopraviť sa do Bra-
tislavy.

Dobre, ale toto sú � nančne ná-
ročné projekty, kde na to župa 
vezme peniaze?

Tak v prvom rade, nie všet-
ko bude � nancovať iba župa, 
ale župa môže byť iniciátorom 
týchto projektov, a potom je to 
už na šikovnosti vedenia župy, 
koho bude ešte vedieť presved-
čiť o tom, že tieto projekty majú 
zmysel. Verím, že pokiaľ Daniel 
Krajcer bude županom, pre-
sadí všetky projekty zo svojho 
programu. No a, samozrejme, 
som pevne presvedčený, že 
je veľký priestor aj v rozpočte 
kraja. Ten priestor vidím v lep-
šom hospodárení s � nanciami. 
Nebudeme obchádzať verejné 
obstarávanie cez havárie, ne-
budeme predražene opravovať 
cesty, znížime počet zamest-

nancov úradu a razom zistíme, 
že pár miliónov eur sme doká-
zali ušetriť a môžeme ich použiť 
na projekty pre rozvoj kraja a 
nie iba všetko „prejesť“.

Hovoríte o lepšom hospodáre-
ní, prednedávnom predstavila 
Nová väčšina program otvore-
ná samospráva. Budete sa ním 
riadiť?

Všetci poslanci zvolení za 
NOVU budú presadzovať 
program otvorená samospráva, 
ktorý sme predstavili. Transpa-
rentnosť a otvorenosť samosprá-
vy je pre mňa úplný základ. Aj 
vedenie Petržalky a aj poslanci to 
takto vidíme. Preto sme schválili 
v zastupiteľstve etický kódex a 

športovísk pre mládež, pokra-
čovanie investícií do opráv škôl, 
otvorenie sociálnej výdajne, 
pribudlo ďalšie denné centrum 
pre seniorov, ale hlavne azda 
najpodstatnejší je projekt pla-
várne s wellnessom, ktorá sa 
začne stavať už začiatkom bu-
dúceho roku.

To ste spravili v Petržalke, ale čo 
urobíte, ak by ste boli zvolený za 
poslanca BSK?

Budem sa snažiť presadiť veci 
z môjho programu. To zname-
ná napríklad, že BSK sa bude 
musieť podieľať na opravách 
ciest v Bratislave. Už v minulom 
roku naši poslanci (NOVA) v 
mestskom zastupiteľstve prišli 
z iniciatívou na zlepšenie ciest v 
Bratislave a ja som sa snažil túto 
iniciatívu podporiť aj stanovis-
kom petržalského zastupiteľ-
stva. Výsledok bol taký, že aj pod 
týmto tlakom poslal BSK jeden 
milión eur Bratislave na opravy 
ciest. Myslím si, že by sa mal Bra-
tislavský kraj ešte intenzívnejšie 
podieľať na opravách ciest v 
Bratislave. Dôvod je úplne pros-
tý, vyberá cestnú daň (okolo 34 
mil. eur ročne) a neinvestuje do 
ciest v BA ani euro. To je para-
dox, nemyslíte? 

Samozrejme, budem sa sna-
žiť presadiť aj ďalšie veci, a to aj 
z nášho spoločného programu 
Daniela Krajcera. To, aby župa 

Väčšina volí 
Martina Miškova 
za poslanca Bratislavského kraja

Martin Miškov
zástupca starostu 
MČ Petržalka

9. november 2013
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materiál transparentná Petržal-
ka. Aj preto sme sa v hodnote-
ní Transparency international 
umiestnili na treťom mieste z ce-
lej SR a na prvom mieste v rámci 
Bratislavy. Petržalka je lídrom v 
trasparentnosti a to isté sa bu-
dem snažiť presadiť aj v kraji

Chcete ešte niečo na záver do-
dať?

Áno, rád by som vyzval 
všetkých ľudí, aby išli voliť 
9. novembra, aby neostali ľa-
hostajní pri týchto voľbách. 
Volíme zástupcov žúp a župa 
má možnosť reálne zlepšiť náš 
každodenný život, napríklad v 
podobe už vyššie uvedených 
projektov.   

Transparentnosť a otvorenosť samosprávy je pre mňa základ
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Tešíme sa na vaše podnety, 
návrhy, reakcie.

email: petrzalskenoviny@gmail.com

Vodné filtre Nerezové fľaše
www.kvalitavody.sk

ZELENÁ LINKA / PODNETY, POSTREHY A NÁVRHY 
v oblasti čistoty a životného prostredia v mestskej časti Bratislava-Petržalka 
môžete oznámiť prostredníctvom „zelenej linky“ 02/ 63 820 158. 
Informácie o MP VPS nájdete na stránke www.mpvps.sk

I N Z E R C I A

V PONUKE NÁJDETE VIAC AKO 180 DRUHOV 
DREVENÝCH PARKIET A LAMINÁTOVÝCH PODLÁH 

VRÁTANE PRÍSLUŠENSTVA A MONTÁŽNEHO 
TOVARU PRE PROFESIONÁLOV.

NAJŠIRŠÍ VÝBER PODLÁH 
K OKAMŽITÉMU ODBERU NÁJDETE 
V NOVOOTVORENOM 
PODLAHOVOM CENTRE

T. 0948 390 986  www.FloorExperts.sk 
OTVÁRACIE HODINY: PON – PIA: 8:00 – 17:00, SOB: 8:00 – 12:00

KOPČIANSKA 89, AREÁL ROSNIČKA

Najvýhodnejšie poistenie na PZP. Volajte 0905 410 802

Cestovná agentúra jednodenne-vylety.sk 
vás pozýva na tieto výlety:

   9. 11.  Martinský jarmok v Holíči + návšteva Skalice – doprava 13 €
 23. 11. Kúpanie v term. kúpalisku Mosonmagyaróvár  –  doprava 10 €
 30. 11. Ostrihom: bazilika + vianočné trhy  –  doprava + vstupné 22 €
    7. 12. Schlosshof: vianočné trhy + prehliadka zámku  –   doprava 8 €
  14. 12. Olomouc: vianočné trhy + prehliadka mesta   –  doprava 16 €
 8. -11. 5. 4 dni - maďarská Pusta 
    2014   – so všetkými vstupmi a stravou  198 €

  nástup do autobusu na Hlavnej železničnej stanici a na Patrónke v Bratislave

Informácie o týchto a všetkých výletoch CA na rok 2014 nájdete na 
www.jednodenne-vylety.sk, alebo na tel. 0903 122 438, 0918 987 224
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Basketbalistkám BK Petržalka sa zatiaľ v novom ročníku  
extraligy nedarí. Prehrali všetky štyri zápasy, aj keď je prav-
da, že sa stretli už aj s Good Angels Košice a Ružomberkom, 
s absolútnou slovenskou špičkou. O súčasnej situácii v klu-
be sme sa porozprávali s kapitánkou BK, 20-ročnou Lenkou 
Slezárikovou, účastníčkou ME hráčok do 16, 18 a 20 rokov.

Š P O R T

Ako ste sa dostali k basket-
balu?

 V- Som rodáčkou z Trnavy, 
basketbal som začala hrávať 
v tamojšom športovom klube 
ZŠ Atómová. Mala som deväť 
rokov, spolužiačka ma naho-
vorila, aby som si prišla zahrať 
basketbal, hoci som vtedy ove-
ľa viac inklinovala k futbalu. 
Narodila som sa totiž pri lopte, 
lebo môj otec bol bývalým hrá-
čom Trnavy. Nakoniec predsa 
len vyhral basketbal, aj keď dva 
roky som sa učila ,,dvojtakt“. V 
pätnástich rokoch som na pod-
net trénera Pospíšila odišla do 
BK Petržalka a som tu dodnes. 

Letná príprava na novú se-
zónu vraj nebola ideálna, v 
čom nenaplnila očakávanie?

 Predovšetkým v tom, že 
sme minulý ročník skončili v 
marci a do augusta nám nikto 
nedal vedieť, kedy začneme s 
tréningami. Až týždeň pred za-
čiatkom letnej prípravy sme sa 
dozvedeli, že v auguste máme 
nastúpiť na tréningy. Niektoré 
z kádra ako ja a Patrícia Polce-

rová, sme mali niečo natréno-
vané, hrali sme totiž na ME do 
20 rokov. Iné hráčky boli zasa 
s reprezentáciou Slovenska do 
18 rokov, ďalšie štyri však v 
lete nič nerobili. Neraz nás na 
tréningoch bolo iba šesť a pri 
takej malej účasti sa nedalo 
veľmi nacvičovať rôzne herné 
situácie. 

Napriek tomu, že v podstate 
hráte s rovnakým kádrom, 
zatiaľ sa vám nedarí... Kde 
treba hľadať príčiny?

 Je ich niekoľko, v prvom 
rade stále máme veľmi mla-
dé družstvo, ktorému chýba 
skutočná líderka, teda skúse-
ná hráčka. Mrzí ma, že dobre 
rozohraný zápas, ako to bolo  
v Košiciach proti Cassovii, sme 
nedokázali lepšie zvládnuť. 
Chybou je aj to, že keď sa nám 
prestane dariť, dáme hlavy dole 
a klesne bojová morálka celého 
tímu. To sa musí zlepšiť.

Aký basketbal produkujete 
pod novým trénerom Igorom 
Skočovskim?

 Za predchádzajúcej dlho-
ročnej trénerky Beaty Rener-
tovej sme využívali niekoľko 
systémov. Mali sme v rezerve 
viaceré možnosti, aby sme 
súperky prekvapili. Súčasný 
tréner nám naordinoval taký 
jeden všeobecný systém, stá-
le sa ešte spoznávame, verím 
však, že sa postupnými krokmi 
dopracujeme k lepším a ustále-
nejším výkonom. 

Je slovenská extraliga kva-
litnou súťažou a pripravuje 
hráčsky na dobrý zahraničný 
angažmán? 

 Je to celkom dobrá súťaž, 
predovšetkým zápasy s Good 
Angels nášmu mladému muž-
stvu dajú ohromne veľa, otvo-
ria nám oči. Na vlastnej koži 
sa môžeme presvedčiť, kde 
robíme chyby a ako ich máme 
odstraňovať. Kto má talent a 
vôľu, tak pre toho je táto súťaž 
dobrým odrazovým mostíkom 
do zahraničia. 

Najvyššia súťaž má iba de-
väť účastníkov, iné tímy, 

Vysnívanou krajinou 
Lenky Slezárikovej je Španielsko

okrem vášho, hrajú aj Stre-
doeurópsku ligu, neprekáža 
vám menšia vyťaženosť?

 V tomto ročníku sa zaviedla 
aj rakúsko-slovenská liga, takže 
keď nehráme extraligu, voľnejší 
program si takto vyplníme prí-
pravnými zápasmi. Odohráme 
slušnú porciu stretnutí, sme v 
tempe, hoci je pravda, že v ex-
tralige sú väčšie prestoje, nie-
kedy nehráme aj dva týždne. 

Aké sú ciele BK Petržalka v 
tejto sezóne?

 Trénerovi hlavne záleží na 
tom, aby sme si zvykli na nový 
herný systém, aby sme vyrov-
nané zápas zvládli podľa na-
šich predstáv a doviedli ich do 
víťazného konca. Radi by sme 
boli niekde v strede tabuľky 
a keď to dokážeme, potom sa 
nám bude aj lepšie trénovať a 
v klubu bude lepšia atmosfé-

ra. Vieme, aké sú naše mož-
nosti, Košice, Ružomberok a 
Šamorín sú niekde inde ako 
my, ale s ostatnými tímami si 
to môžeme rozdať ako rovný s 
rovným. 

Z basketbalu sa dá až na 
niektoré výnimky vyžiť len 
keď hráčka pôsobí v zahra-
ničí, takže určite máte pred-
savzatie raz sa dostať do 
dobrej súťaže? 

 Mám dlhodobý cieľ prestú-
piť do euroligového družstva, 
už nechcem, aby ma rodičia 
stále podporovali. Na Sloven-
sku nie je dobrá finančná si-
tuácia vo viacerých kluboch, 
preto v extralige chcem nabrať 
skúsenosti a posunúť sa v ka-
riére ďalej. Mojou vysnívanou 
krajinou je Španielsko. 

Milan Valko
foto: Miro Blusk

Petržalská šarkaniáda

Miestny zväz SDKÚ-DS 
Petržalka tam usporia- 

dal Petržalskú šarkaniádu - šar- 
kanie preteky. Súťažilo sa o 
Modrý pohár MZ SDKÚ-DS 
Petržalka v dvoch kategóriách 
– O najkrajšieho šarkana a O 
najvyššie vyleteného šarkana. 

Krátko po štarte sa nad 
hlavami účastníkov rozlietalo 

doslova stádo rôznofarebných 
šarkanov. Niektorým deťom 
sa nedarilo dostať šarkana do 
výšky, a tak  v rodinnej súťaži 
využili povolenú pomoc ro-
dičov, ale aj starých rodičov. 
Jedna babka oprela o lavičku 
francúzsku barlu a pustila sa 
behom proti vetru, jednou 
rukou ťahajúc vnuka a druhou 

vyhadzovala na šnúre veľké-
ho šarkana. Tí, čo sa práve 
nedívali smerom hore, zostali 
chvíľku s vyvalenými očami 
a otvorenými ústami, lebo 
babkina energia bola koruno-
vaná úspechom a šarkan im 
o chvíľku vyletel nad strechy 
domov medzi ostatné - dlhý-
mi chvostmi vejúce šarkany.

Pohodové, slnečné jesenné 
popoludnie zakončilo odo-
vzdávanie niekoľkých diplo-
mov, sladkostí a darčekov a  
želanie - o rok dovidenia na 
druhom ročníku Petržalskej 
šarkaniády.

(upr)

Uplynulú sobotu bol v Petržalke deň šarkanov. 
Popoludní sa petržalská „Šarkania lúka“ zaplnila 
ľudským džavotom, šarkanmi a príjemnou mu-
zičkou v podaní kapely Countryfied.
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Aj tu som Petržalčan

NECHCEME
striekačky ani drogy!

Projekt Bezpečnosť obyvateľov a prostredie bez drog a ihiel 
bol � nančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality

Mediálny partner


